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Förord
Vid särskilda händelser och kriser i samhället ansvarar Polisen för många
viktiga uppgifter. I sådana situationer berörs som regel flera nivåer i samhället och många olika funktioner. Det kräver klara rutiner och tydliga
strukturer för att planera och agera. Likaså krävs insikter om helheten och
en väl utvecklad förmåga att samverka.
Föreliggande publikation är en nygammal skrift om operativt bedömande
och beslutsfattande samt verksamheten i staber. Den gavs senast ut 1996 i
Rikspolisstyrelsens rapportserie, Polisledning. Bedömande och beslutsfattande. Lednings- och fältstaber vid särskild händelse (RPS RAPPORT 1996:7).
Förändringar inom polisorganisationen, erfarenheter från insatser de senaste åren liksom från ett flerårigt polistaktiskt utvecklingsarbete har motiverat
en revidering. Samtidigt har styrkan i kontinuitet tillvaratagits. Skriften
har, som tidigare upplagor, utarbetats av nuvarande generaldirektören Lars
Nylén. Han har mångårig såväl lokal som nationell och internationell erfarenhet av polisinsatser vid särskilda händelser, senast som rikskriminalchef.
Rikspolisstyrelsen tackar Lars Nylén för ett förtjänstfullt arbete.
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Stefan Strömberg

				

Lennart Petersson

				

(Polisenheten)

Förord
CRiSMARTs uppdrag är att utveckla och sprida vetenskaplig och praktisk kunskap om krishantering i samhället. Vår forskning pekar på den
nyckelroll som polisen har vid många olika typer av kriser och nödlägen, se
exempelvis Hansén och Hagström (2004) I krisen prövas ordningsmakten
(Jure förlag). Polisens förmåga att agera effektivt och legitimt vid kriser är
av vital betydelse för samhället och kan vara det som gör skillnaden mellan
ett lyckligt eller mindre lyckligt utfall av en kritisk situation.
Generaldirektör Lars Nylén är en pionjär inom polisens arbete med
särskilda händelser. Hans arbete har bidragit till att systematisera och
professionalisera polisens förmåga att hantera svåra utmaningar och den
reviderade versionen av hans klassiska text kommer utan tvivel att ha stor
betydelse. Den här boken kommer att vara ett värdefullt bidrag till utbildningen av en ny generation polismän och polisbefäl. Den kommer också
att underlätta samverkan och stimulera till en välbehövlig dialog mellan
polisen och andra operativa delar av den offentliga förvaltningen, inklusive
Försvarsmakten.

Eric Stern
tf Professor, Försvarshögskolan
Chef CRiSMART
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1. Inledning
Boken är en revidering och utveckling av handledningen Polisledning (RPS Rapport 1996:7.

F

örsta upplagan av publikationen Polisledning med stab utgjorde
i form av ett kompendium en central del av Polishögskolans utbildningsmaterial i de särskilda kurserna för polischefer och för
vakthavande befäl rörande Polisens verksamhet vid särskilda händelser i
slutet av 1980-talet. Angeläget var därvid att klara ut ansvarsfördelningen
och samordningen mellan olika nivåer inom polisorganisationen och
vissa gemensamma utgångspunkter för den operativa polisverksamheten.
Kompendiet har därefter utvecklats till en handbok och använts i den polistaktiska utbildningen vid Polishögskolan.
Begreppet "särskilda händelser" innefattar många varierande typer av
polisiära situationer. Framställningen i föreliggande handbok är därför en
utgångspunkt varifrån anpassning måste ske i den aktuella situationen,
utifrån de krav och förutsättningar som då föreligger. Utgångspunkten är
Rikspolisstyrelsens allmänna råd för polismyndigheternas organisation,
ledning och planering vid särskilda händelser, FAP 201-1. Genom enhetlighet underlättas samordning och samverkan.
Polismyndigheternas erfarenheter och resurser för att leda omfattande
polisinsatser med anledning av en särskild händelse varierar. Detsamma
gäller vanan att vid en insats samordna sig med andra nivåer inom polisväsendet och med andra myndigheter och organ. Alla polismyndigheter
kan emellertid oväntat utsättas för situationer som måste betecknas som
särskild händelse.
I den reviderade andra upplagan utvecklades avsnittet om verksamheten i
fältstaber. Vissa svårigheter för ett effektivt lednings- och stabsarbete uppmärksammades. Bl.a. betonades behovet att under en särskild händelse
fortlöpande dokumentera även för förundersökningsändamål.
Erfarenheterna från utbildningen rörande särskilda händelser vid Polishögskolan, inte minst i samband med förberedelserna och genomförandet av
polisinsatserna vid Europamästerskapen i fotboll (EURO 92) beaktades
liksom den norska polisens erfarenheter från Vinterolympiaden 1994 samt
polisens förberedelser och verksamhet vid VM i friidrott i Göteborg 1995.
Uppföljning skedde av den internationella polisiära litteraturen och artiklar
i olika polistaktiska tidskrifter.


Under arbetet med denna upplaga är det först och främst de stora strukturella förändringarna inom Polisen i slutet av 1990-talet som påkallat
förändringar. I den nya struktur för samhällets krishantering som gäller
sedan år 2002 har Polisen en viktig roll. En översyn påkallades därför.
Göteborgskommitténs (SOU 2002:122) betänkande med anledning av
oroligheterna i samband med Europeiska rådets möte i Göteborg i juni
2001 har också påverkat behovet av en översyn.
Erfarenheter har inhämtats från säkerhets- och polisarbetet vid den amerikanske presidentens statsbesök i London, UK i november 2003, vid
olympiska spelen i Aten i augusti 2004 samt från incidentberedskapen
inom svensk och annan europeisk kriminalvård. Från USA och Kanada
har krisberedskapserfarenheter inhämtats.
Det internationella polissamarbetet har kraftigt utvecklats i och med det
svenska medlemskapet i EU och Schengen. Det innebär nya möjligheter,
men också krav.
Revideringen har skett i anslutning till det s.k. taktikprojektet vid Rikspolisstyrelsen. Projektets uppdrag var att lägga grunden för nationell hantering, utveckling och kvalitetssäkring av den svenska polisens taktiska uppträdande, såväl i vardagssituationer som vid särskilda händelser.
Liksom tidigare har det varit angeläget att stämma av synsätt och metoder
med olika ledningsprojekt hos samverkande organ för att åstadkomma
största möjliga harmonisering mellan olika ledningsdokument.
Sedan synpunkter inhämtats från polismyndigheterna har ytterligare revideringar skett. I korrekturform har den reviderade upplagan använts i
ledningsutbildningen såväl inom Polisen som hos samverkande organ,
bland annat inom Kriminalvården.
Utöver remissynpunkterna och den tjänstemässiga medverkan från många
medarbetare inom och utom Polisen har under arbetets gång särskilda bidrag lämnats av överdirektören Lars Hedström, Krisberedskapsmyndigheten, dåvarande polisintendenten Eric Rönnegård, Stockholm, polisöverintendenten Tommy Hydfors, Rikskriminalpolisen, poliskommissarien
Bertil Olofsson, Nationella insatsstyrkan, försvarsdirektören Stig Ekberg,
länsstyrelsen i Uppsala län, konsulten Tomas Kristiansson, som har tjugo
års erfarenhet från Försvarsmakten samt långvarig erfarenhet som konsult
bland annat inom Polisen och Kriminalvården i ledningsmetodik, stabsarbete och beslutsfattning samt sheriffen J. Al Cannon, Charleston, USA.


Handboken syftar till att
• vara ett stöd för ledningsverksamheten vid särskilda händelser inom
Polisen och andra samhällsorgan.
• klargöra ledningsnivåerna inom Polisen
• klargöra Polisens roll i samhällets struktur för krishantering
• betona olika samhällsaktörers ansvar för åtgärder och behovet av
samverkan
• ge grunden för en effektiv och lätthanterlig ledningsstruktur som
under insats kan växa från en ensam ledningsperson till fullt utbyggd
ledningsorganisation verksam på flera nivåer - att snabbt förstå och
greppa läget i överraskande komplexa situationer
• beskriva begreppet uppdragstaktik
• ge en metod för operativt bedömande och beslutsfattande vid olika
typer av särskilda händelser
• uppmärksamma fallgropar och hinder i den operativa besluts- och
ledningsprocessen
• klargöra innebörden av Beslut i Stort (BiS)
• lägga en gemensam grund för stabsverksamhet
• lägga en grund för orienteringar, plott och meddelandehantering
• betona vikten av underrättelsestöd, uppföljning och utvärdering.

Vad är en särskild händelse?
När är en särskild händelse en riksangelägenhet?
Samhällets krishantering
• Begrepp och principer
• Behörigt forum och parallellt
ansvar

• Kriser i utlandet
• Samordnad ledning
• Nätverksbaserad ledning

Polisorganisationen
• Polisledningsbegreppet

• Förman och befäl

Rikspolisstyrelsen (SÄPO och RKP) m.m.
• Ledningsbemyndiganden
• Internationellt samarbete
• Kriminalvårdens
incidentberedskap
• Kustbevakningen
Regeringens direktivrätt

•
•
•
•
•

Bekämpning av terrorism
Svenska resurser
EU och terrorismbekämpning
Samordnade terroristangrepp
Stöd från Försvarsmakten

2. Polisledning i särskilda fall
2.1 Inledning
2.1.1 Särskild händelse och polisiär riksangelägenhet
Vardagens händelser och polisinsatser hanteras till största delen genom
åtgärder på patrullnivå. Det gäller såväl inom närpolisverksamheten som i
den händelsestyrda polisverksamheten. Den enskilde polisens kunskaper
från den polisiära grundutbildningen och praktiktjänstgöringen samt den
utrustning som förs med under patrullering till fots eller i polisbilen räcker
för att lösa de flesta av de polisiära vardagsuppgifterna.
I vardagen förekommer ett antal situationer där uppgiften fordrar att flera
poliser samverkar, men fortfarande mer eller mindre på individnivå. Då
och då räcker det inte att enbart föra till flera poliser, det krävs dessutom
poliser med särskild kompetens i taktik, arbetsledning och annan specialkompetens som t.ex. hundförare, poliser med särskilda kunskaper i att ta
hand om en farlig person, o.s.v.
Förhållandet är detsamma inom det kriminalpolisiära området där de
flesta vardagsärenden handhas av en enskild polis. Då och då är ärendet så
omfattande att flera poliser måste sättas in i kriminalunderrättelsetjänsten
och spanings- och utredningsarbetet. Specialistkompetens kan behöva
utnyttjas i ärendet. Arbetet kan därvid bedrivas enligt polisens utredningsprocess för grova brott.
Omfattande eller på annat sätt kvalificerade uppgifter kan polisiärt utgöra
en särskild händelse.
De polisiära begreppen särskild händelse och polisiär riksangelägenhet definieras i föreskrifter och allmänna råd för polismyndigheternas organisation, ledning och planering vid särskilda händelser (FAP 201-1). Senare
tiders händelser visar på ett behov av att utveckla dessa definitioner. Dels
måste vissa i förväg kända, större evenemang betraktas som särskild händelse. Dels visar flodvågskatastrofen i Asien den 26 december 2004 tydligt
på hur en katastrof utomlands kan innebära en särskild händelse också ur
ett inhemskt perspektiv. Efter i huvudsak redaktionella ändringar av FAP
201-1 enligt lydelsen år 2005 skulle de nya definitionerna få följande utseende.



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.
Till särskilda händelser kan hänföras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sabotage eller bombhot,
terroristaktion,
gisslantagning,
grövre våldsbrott,
annan farlig situation,
allvarlig ordningsstörande händelse,
rymning av en person som bedöms vara farlig för annan eller för rikets säkerhet,
större olycka eller överhängande fara för sådan,
svår påfrestning på samhället i fred,
incident och kränkning,
vissa större allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller
evenemang, och
efterforskning av försvunna personer.
Med polisiär riksangelägenhet avses en särskild händelse som berör
väsentliga samhällsintressen eller som har en sådan riksomfattande karaktär eller internationell dimension att kravet på samordning mellan
polismyndigheter eller mellan svenska och utländska myndigheter och
organisationer är särskilt framträdande.

Polismyndigheten skall alltid genom ett uttryckligt beslut, som redovisas i
skriftlig form, klargöra när en särskild händelse föreligger.
Ett sådant beslut blir en viktig signal inom den egna polismyndigheten,
men också i förhållande till omgivningen. Genom att polismyndigheten
beslutar att en särskild händelse föreligger blir begreppet en situationsanpassad definition av innebörden att polismyndigheten markerar att resurserna


skall ledas och organiseras i särskild ordning. Även ett känt evenemang kan
vara av den karaktären att den utgör en särskild händelse.
"Ett av krishanteringens centrala problem är att avgöra när en kris bedöms vara av en sådan omfattning att man måste övergå till andra rutiner än de normala för att framgångsrikt kunna hantera situationen."
2005 års katastrofkommission

Ett snabbt och effektivt polisarbete, särskilt vid oväntade särskilda händelser, fordrar att ansvarsfördelningen mellan olika nivåer inom polisorganisationen är klar. När det inte är fallet måste förhållandena snabbt klarläggas.
De strukturella förändringarna inom Polisen efter år 1992 har inneburit en
kraftig minskning av antalet polismyndigheter, men också tillkomsten av
olikartade uttrycksformer för delar av den lokala polisverksamheten. Som
ofta vid större strukturella förändringar utvecklar sig kulturer som är starkt
relaterade till situationen och tidsandan. Samtidigt som lokala avvikelser
tillåts, måste insatsverksamheten inom Polisen ha en enhetlig struktur.
Det underlättar vid utbildning, samverkan och polisförstärkningar. I flera
uppföljningar av större polisinsatser de senaste åren har brister härvidlag
påpekats och åtgärder starkt påkallats.
I en nationell polis är polisverksamheten väl samordnad och utnyttjar gemensamma funktioner. Målet är att Polisen skall ha god förmåga att utifrån
ett helhetsperspektiv prestigelöst kunna mobilisera tillräcklig numerär och
erforderlig kompetens när det behövs, där det behövs.
För att uppnå och upprätthålla en sådan förmåga krävs förberedelser i form
av planering (jfr avsnitt 4.3), kompetens hos nyckelfunktioner och övrig
personal, kommunikation, förmåga att hantera information och underrättelser internt och externt, utrustning, utbildning och övning, utvärdering
av insatser, förmåga att förbättra samt insikt om förstärkningsbehov och
var och hur sådan står att få. Det är även angeläget att genom utbildning,
övning, simulering, spel och diskussion kring tillämpade (applikatoriska)
exempel klara ut verksamhetsformer, beröringspunkter, samverkanskrav
och samverkansregler samt ledningsnivåernas förhållande till varandra och
till samverkande organ. Det är ett omfattande arbete som härvidlag fordras
i polismyndigheterna och vid den centrala polisen.
Genom en god insikt om sammanhangen och en klar ansvarsfördelning
läggs den nödvändiga grunden för initiativtagande hos chefer på olika
nivåer och samverkan mellan de olika nivåerna.


Ovanstående bild illustrerar förhållandet mellan vardagens mängdinsats med förhållandevis
begränsade resurser och insatsen vid särskild händelse där resursbehovet som regel är mycket
omfattande såväl kvantitativt som kvalitativt.

2.1.2 Samhällets krishantering
En kris innebär att de centrala aktörerna uppfattar situationen som att
1. betydande värden står på spel (hotas),
2. begränsad tid står till förfogande
3. omständigheterna präglas av betydande osäkerhet.
Sundelius, Stern & Bynander: Krishantering på svenska. Teori och praktik.

Det moderna samhället är sårbart. För att få ett säkrare samhälle krävs att
samhällets aktörer arbetar gemensamt och mot samma mål – att minska
sårbarheten och öka förmågan att hantera kriser när de inträffar.
Förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och
höjd beredskap (krisberedskapsförordningen) reglerar bland annat fredstida krishantering och ålägger varje myndighet att stärka sin krishanteringsförmåga, göra risk- och sårbarhetsanalyser samt att samverka i den fredstida
krishanteringen. Samhällets beredskap tar avstamp i den normala, dagliga
verksamheten som sedan kompletteras för extraordinära händelser, svåra
påfrestningar och ytterst höjd beredskap. Följande begrepp används:
		Svår påfrestning på samhället i fred utgörs av olika slag av extrema situationer med låg sannolikhet. Tillståndet är av sådan omfattning att
det uppstår allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och kräver att insatser från flera olika myndigheter och organ samordnas för
att kunna hantera situationen och därmed begränsa konsekvenserna.
(Prop. 2001/02:10, sid. 47 f.)


Kris/krissituationer/fredstida kriser är synonyma begrepp som avser omfattande sällan förekommande fredstida olyckor och störningar.
Extraordinära händelser i fred avser alla sådana händelser som avviker
från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
(Prop. 2001/02:184, sid. 13.)
En samhällelig kris har en primär orsak som ger olika konsekvenser. De
primära orsaksskeendena kan vara: olycka, väder- och naturinverkan, utrustningsfel, brottslig gärning inklusive brott i cyberrymden, sjukdomsspridning, social oro/obalans eller infrastruktursvikt. Skeendena behöver inte vara
oberoende av varandra, utan kan inträffa samtidigt eller efter varandra.
Beroende på hur samhället drabbas uppstår olika hjälpbehov. Det primära
orsaksskedet och konsekvenserna av detta måste hanteras av samhället.
De hot och risker samhället står inför är sammansatta och därmed ofta
sektorövergripande.
Sedan den 1 juli 2002 har Sverige en ny struktur för krishantering. Krishanteringssystemet vilar på en helhetssyn på samhällets resurser och på
att beredskapen skall byggas underifrån. Strukturen bygger på sektorsansvar och geografiskt områdesansvar. Sektorsansvaret utgår från ett 30-tal
myndigheter, vars verksamhet har särskilt stor betydelse i samband med
svåra påfrestningar och andra kriser. Polisen har en viktig roll i det sammanhanget.
Förmågan till tvärsektoriell samordning skall utvecklas genom att det på
lokal, regional och nationell nivå finns ett geografiskt områdesansvar som
stöd till sektorsansvaret. Inom ett geografiskt område finns därför ett organ
som verkar för inriktning, prioritering och samordning av tvärsektoriella
åtgärder som behöver vidtas i en krissituation (Prop 2001/02:10). För respektive nivå är detta kommunen, länsstyrelsen och regeringen.
En kris inträffar nästan alltid i en kommun. Kommunerna har därför en
nyckelroll i krisberedskapsarbetet. Kommunerna måste alltså säkerställa
att oumbärlig verksamhet alltid skall kunna genomföras oavsett krisens
omfattning och karaktär. Kommunen skall också kunna tillgodose de särskilda behov av t.ex. information och stöd till enskilda, som krisen skapar.
Ju mer komplex en kris är och ju fler myndigheter och andra aktörer som
är inblandade, desto större blir problemen i krishanteringen.
10

Vid de flesta svårare kriser i fred berörs kommunen och en rad andra aktörer som verkar inom kommunens geografiska område. Det är statliga
myndigheter, däribland Polisen, landsting, trossamfund, företag och ytterligare ett antal olika organisationer. Dessa aktörer hanterar samma kris
men har olika uppgifter. Krisen börjar och slutar vid olika tidpunkter för
de olika aktörerna. De agerar självständigt och leder sin egen verksamhet.
Samtidigt finns ett starkt beroendeförhållande dem emellan. Det kräver
samordning.
Enligt lagen (2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting skall där finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter
under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Kommuner och
landsting skall ha en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.
I princip alla sådana händelser berör det polisiära området och kan utgöra
en polisiär särskild händelse. God samverkan mellan Polisen och andra
aktörer, såväl på planeringsstadiet som vid inträffad händelse, är mycket
angeläget. För samordning både i det akuta skedet och i det förberedande,
planerande skedet finns krishanteringsråd.
Ett sårbarare samhälle

•
•
•
•
•
•

Storskaligare
Komplexare
Automatiserat
Datoriserat
Beroenden
Sammankopplade system

• Komprimerade tidsförlopp
• Dominoeffekter
• Globala konsekvenser/efterdyningar
• Samtidig mediatäckning
• Olika lägesbilder.

Aktörerna vid en kris måste försäkra sig om att de har samma uppfattning
om vad som har hänt, hur krisen kommer att utvecklas, vilken inriktning
man bör ha för sina åtgärder och vilka prioriteringar som bör göras (samordnad lägesbild), se även avsnitt 4.5.2. Begreppen samordning och samverkan används ofta i dessa sammanhang och innebörden i begreppen kan
variera (se vidare avsnitt 3.4).
Samordning avser aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som
bedrivs av olika samhällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma planeringsförutsättningar och att själva genomförandet inte präglas
av divergerande mål mellan olika samhällsorgan.
Samverkan avser den dialog som sker mellan olika självständiga och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål.
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Samverkan och förmåga "att räcka varandra handen" kräver insikt,
kontakt och vilja.
Den regionala och centrala nivån skall i första hand utgöra ett stöd för den
lokala nivån. På den regionala nivån har länsstyrelserna ett områdesansvar
för allvarliga kriser i fred och för höjd beredskap. Länsstyrelserna skall inom
ramen för sitt områdesansvar verka för att tvärsektoriella åtgärder vidtas
och samordnas. Det berör Polisen.
Tre principer är centrala i samhällets krishantering (Prop. 2001/02:10, sid.
76 ff.):
• ansvarsprincipen,
• likhetsprincipen,
• närhetsprincipen.
Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under
normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar under svåra förhållanden. Ansvarsprincipen bör tillämpas och omfatta all planering av verksamhet i fred, inklusive beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred
och under höjd beredskap. Likhetsprincipen innebär att en verksamhets
organisation och lokalisering så långt som möjligt skall överensstämma i
fred, kris och krig. Förändringar skall inte göras större än vad som krävs
med hänsyn till krisens eller krigets karaktär. Närhetsprincipen innebär att
kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Krishanteringen bör
lyftas till högre nivåer endast om det krävs för en rationell prioritering av
olika åtgärder eller om samordningen av insatser av andra skäl blir lidande
av att krisen hanteras på den närmast berörda nivån.
Enligt krisberedskapsförordningen skall alla statliga myndigheter analysera
om det finns sådan sårbarhet eller sådana risker inom myndigheternas ansvarsområde som mycket allvarligt kan nedsätta förmågan hos verksamheten. Polisen skall förbereda och planera för att med kort förberedelsetid och
god förmåga kunna hantera svårare påfrestningar på samhället i fred.
Enligt 2005 års katastrofkommission (sid. 299 ff) måste en krisorganisation vara enkel och överblickbar för dem som arbetar i den och för
omgivningen. Dessutom måste den kunna initieras och åtgärder sättas in
redan i en fas präglad av osäkerhet där full information om krisens natur
och omfattning inte föreligger. Kommissionen markerade två principer
enkelhetsprincipen och försiktighetsprincipen.
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Enkelhetsprincipen ställer krav på att att det måste stå klart för var och en
hur det egna arbetet passar in i den övergripande strukturen, vart information skall skickas, vem som har beslutsansvaret och vem som ansvarar för
förverkligandet av fattade beslut. Det måste även vara klart vem som har
överblicken över vilka beslut som fattas beträffande strategi och konkreta
insatser, vilka resultat insatserna har lett till och så vidare.
Försiktighetsprincipen kan i en generell formulering uttryckas: Om det finns
välgrundad anledning att tro att en insats kan behövas, bör en sådan insats
också göras.
Att bygga och upprätthålla relevanta nätverk utgör en nödvändig förberedelse för att kunna känna varandra och rollfördelningen samt hålla sig
underrättad om händelseutvecklingen när en kris inträffar. Det är skillnaden mellan sociala rum och social isolering. Det är även ett viktigt led i att
på förhand klarlägga olika aktörers roller i en kris.
Den 1 juli 2002 inrättades Krisberedskapsmyndigheten (KBM). KBM
har till uppgift att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter.
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ersatte den 1 januari 2004 räddningstjänstlagen. Den behandlar samhällets räddningstjänst och berör i
många avseenden Polisen. (Se vidare nedan).
Beträffande Försvarsmaktens stöd till Polisen se vidare avsnitt 2.6.
2.1.3 Människor i krislägen
Krisdrabbade människor är som regel målinriktade i sitt handlande, och
de försöker bete sig rationellt utifrån sina egna förutsättningar och de kunskaper de har. Deras mål kan vara helt annorlunda än de som omfattas av
myndigheterna. Att de försöker bete sig rationellt är dock ingen garanti för
att de skulle agera på det mest effektiva sättet.
För att få människor att bete sig ändamålsenligt krävs att de har en riktig
uppfattning om krisens innebörd och att de vet när och var den beräknas
inträffa. De flesta människor kan inte fås att skydda sig, om de inte förstår
och upplever en verklig fara och innebörden i den. Förberedelseperioden
utan hot bör vara lång, medan förberedelseperioden under hot bör vara
kort, annars är risken att de blir immuna mot hotet, upphör att skydda sig
och återgår för tidigt till det normala.
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Därför blir den önskvärda ordningsföljden mellan olika slags varningsmeddelanden och en potentiell kris/händelse följande.
Meddelande om
krisens innebörd

Meddelande om tid
och plats för krisen

Krisen förväntas
inträffa

Krisen
inträffar

Krisen
upphör

Tid
Definitionsperiod

Förberedelseperiod utan hot

Förberedelseperiod under hot

Krisperiod

Utrymning. En bok om beteenden och åtgärder.

2.1.4 Behörigt forum och parallellt ansvar
"Den offentliga förvaltningens förmåga att möta en kris skall för det
andra inte vara allvarligt nedsatt därför att krisen inträffar under en
helg."
2005 års katastrofkommission

Hantering av kriser och särskilda händelser innefattar en rad olika åtgärder:
• förebyggande,
• förberedande,

• insättande,
• återställande
• konsekvenslindrande.

Oftast involveras samtidigt olika samhällsorgan, frivilligorganisationer,
företag och enskilda.
De flesta händelserna hanteras av ett ansvarigt lokalt organ, men det
förekommer även händelser som samtidigt berör flera samhällsaktörer
med ansvar för olika delar av händelsen och som även berör olika samhällsnivåer. En lokal händelse kan med andra ord expandera till en vidare
angelägenhet (a single jurisdiction with multiagency involvement, or multiple
jurisdictions with multiagency involvement).
En särskild händelse kan således beröra en eller flera polismyndigheter
och den centrala polisen samtidigt. I vissa fall kan en särskild händelse ha
riksomfattande och internationellt intresse och därmed utgöra en polisiär
riksangelägenhet.
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Brott och andra polisiära händelser äger rum oberoende av förvaltningsrättsliga gränser. Ett polisiärt ärende utvecklas inte alltid som planerat och
behöver inte heller sluta där det började och det kan behöva sammanläggas
med ett annat ärende på ett sätt som från början inte kunde förutses.
Tips som lämnas till exempelvis Polisen eller Kriminalvården kan ibland
vara medvetet diffusa eller felaktiga i vissa detaljer för att de inte utan vidare
skall kunna härledas till uppgiftslämnaren. Sådana omständigheter måste
därför beaktas och agerandet ske mot den bakgrunden, vilket bland annat
kan innebära svårigheter att avgöra vilket forum som faktiskt gäller.
Ibland kan det vara svårt att på underrättelsestadiet och i början av en förundersökning se den lokala knytningen i saken. Det förekommer även hot
som berör landet, utan att någon lokal myndighet för den skull ännu kan
pekas ut som direkt berörd, t.ex. om ett kapat flygplan flyger mot svenskt
luftrum eller då hot upptäcks via elektroniska media.
Exempel: Från Europol meddelas till RKP att man i Tyskland mottagit en underrättelse om att en aktionsgrupp placerat en större sprängladdning i en lastbil som befinner sig ombord i en passagerarfärja
någonstans i europeiskt farvatten. Strax därefter inkommer liknande
information från Kriminalpoliscentralen i Norge.
Inledningsvis kan det således vara svårt att entydigt klara ut ansvars- och
forumfrågorna. Flera fora kan samtidigt ha behörighet. Lokal nivå, central
nivå och internationella organisationer kan samtidigt ha ett ansvar.
Ingen polismyndighet är tillräckligt resursstark för att i alla lägen kunna stå
helt på egna ben. Därför krävs samverkan och dessutom olika hänsynstaganden till helhetens behov.
Konventionsåtaganden, inte minst vad gäller polisiärt och rättsligt samarbete inom den Europeiska unionen, innebär att svensk polis på ett helt nytt
sätt har uttryckliga externa krav på sig. Det gäller handläggnings- och samverkansrutiner, samt biträde internationellt och att i realtidsperspektivet
förse polis i andra länder med polisiär information. Det rör även konkret
svenskt biträde vid särskilda händelser i utlandet, t.ex. vid s.k. toppmöten
och andra större evenemang.
Det internationella polissamarbetet regleras dessutom genom rådsresolutioner m.m. inom EU. Schengenkonventionen ställer särskilda krav på
svensk polis att medverka för att förebygga och uppdaga brottslighet. (Se
vidare lag 2000:343 om internationellt polisiärt samarbete samt nedan,
avsnitt 2.3).
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Det innebär att en polismyndighet inte kan se isolerat på sina arbetsuppgifter. Det finns dessutom ett sammanhang att ta hänsyn till. Därför måste
ständigt beaktas hur en händelse kan beröra andra enheter inom Polisen,
andra samhällsaktörer samt en frågas internationella dimension.
Beröringspunkter och parallellt ansvar

En särskild händelse berör som regel alltid även andra samhällsaktörer än
Polisen.
Beröringspunkterna och ansvaret kan gälla såväl den direkta incidenten
som hanteringen av konsekvenser av incidenten.
Tyngdpunkten mellan aktörerna kan variera under insatsen. Det kräver
samverkan.
Polisens förmåga att identifiera beröringspunkter och att samverka är
därför av mycket stor betydelse för en effektiv polisverksamhet inte bara i
Sverige utan även internationellt.
Kritiska faktorn

Beröringspunkter

Parallellt ansvar

Hänsynstagande

Samverkan

Exempel: En dag i juni 1994 vägrade ett drygt hundratal intagna på
kriminalvårdsanstalten Tidaholm att återvända till sina paviljonger
efter utevistelse på anstaltsområdet. Efterhand urartade händelsen till
ett mycket allvarligt upplopp och flera byggnader sattes i brand. Polis
och räddningstjänst kallades till platsen.
Den utredare som tillkallades för att bl.a. se på samverkansrutinerna
konstaterade att insatser vid särskilda händelser på en anstalt kräver noggranna förberedelser. Detta gäller för kriminalvård, polis och
räddningstjänst var för sig såväl som för det gemensamma uppträdandet. Ledningsansvaret kan i vissa fall bli pendlande. Det gäller
då att gemensamt avgöra vilket intresse som är mest skyddsvärt (Ds
1994:140).
Exempel: På kvällen den 18 januari 2004 utlöstes ett brandlarm
från ett bastuaggregat vid kriminalvårdsanstalten Kumla. Larmet gick
vidare till SOS Alarm och den kommunala räddningstjänsten, belägen
mitt över gatan från anstalten. Ungefär samtidigt med brandlarmet
körde en personbil in på en liten väg som löper runt industriområdet
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som anstalten ligger i. Två män lämnade bilen och gick fram mot anstaltsstaketet och skar upp detta med ett kapverktyg. 30 sekunder senare
tog sig männen igenom ännu ett staket. En fritagning av högriskfångar
hade inletts. Med stegar tog sig fritagarna upp på muren och ner på
andra sidan där den ene med skjutvapen övervakade området medan
den andre tog sig ner mot rastgården och med kapverktyg gjorde ett
håll i sträckmetallnätet. Anstaltens egna insatsstyrkor och polis hade nu
larmats för att hantera även denna incident. Tre intagna fritogs och
varpå väg från anstaltsområdet ungefär femton minuter efter det att
fritagningen inletts.
Incidentrapporterna och den senare följande Rymningsutredningen
konstaterade att det mellan anstalten och Polismyndigheten i Örebro
och andra organ som anstalten är beroende av råder ett gott samarbetsförhållande. Händelsen visar tydligt på hur beroende olika organ är av
varandra för att snabbt kunna mobilisera samt agera individuellt och
samordnat. Samverkan måste kunna ske effektivt redan från larmögonblicket.
Den som har ett områdesansvar har inte alltid ensamt ansvaret för ett
problem, andra aktörer kan också ha ansvar för att åtgärder vidtas (parallellt ansvar). Det kan vara olika aktörer som under ett insatsförlopp har
ett ansvar som är styrande för det övriga arbetet. Den enskilda insatsen
hos varje aktör behöver hanteras i relation till den övriga verksamheten.
Effektiviteten i den totala insatsen är då beroende av att de parallella organisationerna kan samverka. Att svara för samordningsuppgifterna innebär
i detta sammanhang inte att utöva befäl utan att skapa förutsättningar för
samverkan. Viktigt är att klara ut inriktningen i stort för de parallella insatserna, att identifiera och värdera kritiska faktorer för händelsen och insatsen. Den som har ansvaret för den s.k. kritiska faktorn vid en viss tidpunkt
av insatsen måste så tidigt som möjligt ange sin inriktning eftersom den
inverkar på övrigas utformning av sina insatser.
Under en komplex eller långdragen händelse kan den kritiska faktorn
komma att ligga på olika ställen vid olika tidpunkter. Då är det viktigt att
klara ut uppgifts- och ansvarsförhållandena och vad detta betyder när det
sker en tyngdpunktsförskjutning. De mest vanliga tyngdpunktsförskjutningarna som rör polisverksamheten är när det sker åklagarinträde i en förundersökning samt då det uppstår kriminella komplikationer i samband
med en räddningstjänstinsats.
It´s amazing how much you can do together when nobody takes the credit.

Harry S. Truman, US president 1945-1953
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Det är ganska vanligt att externa aktörer som har parallellt ansvar vid en
händelse själva söker kontakt med andra engagerade aktörer. Det är bra
eftersom det kan vara svårt för den som befinner sig mitt uppe i händelserna att hinna tänka efter vad det är man behöver ha hjälp och avlastning
med och vilken samverkan som behövs. Erfarenhetsmässigt är det viktigt
att de som i ett sådant läge tar kontakt mycket konkret talar om samverkansintresset och vilken hjälp det är man har möjlighet att ställa upp
med. Annars är risken att erbjudandena avvisas eller hamnar i skuggan av
ett pressat läge.
Exempel: Vid stormen Gudrun över södra Sverige i januari 2005
engagerades i över en månad frivilliga resursgrupper (FRG) från bl.a.
Växjö Civilförsvarsförening. De utförde ambulanseskorter, förnödenhetstransporter, upprättade värmestugor, vägröjning, vatten- och elleveranser, uppsökande verksamhet och genomsök.
Svensk krishantering vid händelser i utlandet

Det finns ungefär 500 000 utlandssvenskar i världen (år 2001). Därtill
kommer ett stort antal svenska medborgare och andra personer som har
hemvist i Sverige som är tillfälligt utomlands. Det är större grupper av
charterturister i bland annat turistländer i solskensbältet och i europeiska
och amerikanska storstäder, långtidsturister bosatta i en region (t.ex. pensionärer), flygplans- och fartygsresenärer, större grupper av enskilda resenärer (back packers m.fl.) och svenskar samlade vid större internationella
evenemang.
Exempel: Flodvågskatastrofen i Asien i december 2004 visade tydligt hur många olika aktörer som måste samverka vid vissa typer av
särskilda händelser och hur en sådan samverkan kan krävas transkontinentalt. De svenska hjälpinsatserna i Thailand samordnades av det
svenska generalkonsulatet i Phuket. Medverkande aktörer var särskilt
den svenska identifieringskommissionen under ledning av Rikskriminalpolisen, samt enheter under Räddningsverket, Försvarsmakten, Socialstyrelsen, Rädda Barnen, Röda Korset, Sveriges begravningsbyråers
förbund och Svenska kyrkan. Reseföretag och försäkringsbolag var också
djupt engagerade. Det internationellt verkande engelska krishanteringsföretaget Kenyon International Emergency Service medverkade
också.
Behovet av stöd i krissituationer varierar beroende på vad som inträffat, var
och när. Det kan finnas ett behov till drabbade på platsen men också ett behov av att stödja indirekt drabbade, d.v.s. anhöriga här hemma som är starkt
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oroliga och påfordrande, inte minst på grund av informationsproblem och
stress av att inte själva kunna hjälpa den anhörige på platsen. Ovissheten
om vad som hänt en anhörig kan få många indirekt drabbade att utveckla
omfattande aktiviteter av skilda slag och därmed föranleda krishanteringsåtgärder för dem på hemmaplan.
Enligt folkrätten har utländska myndigheter i landet där händelsen inträffat ett huvudansvar för de utlänningar som vistas i landet. Svenska myndigheter måste agera utifrån denna ansvarsprincip.
Charterresebolag har ett förstahandsansvar för sina resenärer. Likaså har
försäkringsbolagen ett förstahandsansvar för de försäkrade. Den svenska
statens ansvar kan sägas vara ett kompletterande ansvar för svenska medborgare och andra med hemvist i Sverige. Svenska utlandsmyndigheter
– ambassader och konsulat – har alltid rätt att ta kontakt med svenska
medborgare som råkar illa ut och bli informerade om åtgärder som vidtagits. De problem som kan uppstå är väl kända inom den konsulära verksamheten, men också inom Polisen, inte minst genom erfarenheterna från
den svenska identifieringskommissionens verksamhet under många år vid
kriser och katastrofer i utlandet (jfr boken Den svenska identifieringskommissionen 40 år, Lars Nylén, Rikskriminalpolisen, 2004).
Efter tsunamikatastrofen i Asien och inom ramen för 2005 års katastrofkommission utredde en grupp seniora diplomater möjligheterna att på
olika sätt stärka utrikesförvaltningens förmåga att hantera större kriser.
Det kan gälla stora naturkatastrofer, stora flygplans- och fartygsolyckor,
fabriksexplosioner, hotellbränder, större terrorist- och gisslandraman, krig,
etniska konflikter och andra inre oroligheter, kärnkraftolyckor och utbrott
av farliga epidemier.
Gruppen konstaterade bland annat att det är av central betydelse att
regeringens agerande vid en katastrof utomlands grundas på en
snabb, precis och utförlig bedömning av katastrofens karaktär och
omfattning.
Drabbas ett stort antal svenskar utomlands, blir detta naturligen och omgående en huvuduppgift för de svenska utlandsmyndigheterna på platsen.
Deras huvudman i Sverige, under regeringen, är Utrikesdepartementet.
De svenska utlandsmyndigheterna representerar Sverige i andra länder
och utgör således det svenska samhällets kontaktyta gentemot utländska
myndigheter. Andra svenska myndigheter har att respektera denna ordning som följer av 10 kap. 8 § regeringsformen och kan inte bedriva ”egen
utrikespolitik”.
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Arbetsuppgifterna som följd av händelsen kan bli så omfattande att en
särskild samordning måste ske inom utrikesområdet och centralt i Regeringskansliet. Flera departement och myndigheter kan bli berörda, med
olika efterfrågan i olika faser. Krisstaber bestående av sakområdesansvariga
kan behöva upprättas på högsta nivå.
Beroende på omständigheterna kan delar av det operativa ansvaret komma
att överföras till sakligt berörda svenska myndigheter, som har direktkontakter med utlandsmyndigheterna. Kunskap som finns hos de på platsen
bosatta svenskarna inklusive representanter för researrangörer och försäkringsbolag måste tas till vara. Samarbete måste förekomma mellan de
nordiska länderna och EU:s civila krisberedskap. Det är viktigt med god
samordning mellan berörda myndigheter och privata aktörer i Sverige för
att åstadkomma hög effektivitet i en krissituation.
Icke-offentliga aktörer – volontärer, frivilligorganisationer, företag – kan
spela en stor roll vid omfattande särskilda händelser. Dessutom är de drabbade många gånger den första resursen på händelseplatsen.
2.1.5 Samordnad ledning
Vid händelser som berör flera samhällsaktörer kan en samordnad ledning
vara att föredra. Det gör det möjligt att samla aktörerna för att nå bästa
möjliga samverkan, planering och enhetlighet i agerandet. (Se även avsnitt
3.2.2).
Exempel: Den amerikanska modellen för nationell krishantering
NIMS anför följande fördelar med samordnad ledning.

Advantages of Using Unified Command
• A single set of objectives is developed for the entire incident.
• A collective approach is used to develop strategies to achieve incident objectives.
• Information flow and coordination is improved between all jurisdictions and agencies involved in the incident.
• All agencies with responsibility for the incident have an understanding of joint priorities and restrictions.
• No agency's legal authorities will be compromised or neglected.
• The combined efforts of all agencies are optimized as they perform
their respective assignments under a single Incident Action Plan.
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Exempel: I augusti 2002 drabbades Orust kommun av ett mycket
kraftigt åsk- och regnväder med bränder och översvämningar som
följd. Det blev ett par mycket hektiska dygn för befolkningen och flera
samhällsaktörer. Polisen kontaktade tidigt kommunens räddningschef,
erbjöd hjälp och fanns sedan på plats under hela första natten. Det gav
en fin kontakt med Polisen redan från början.
2.1.6 Nätverksbaserad ledning
Inom krishantering har på senare tid strukturerna för beslutsfattande diskuterats. Traditionellt har, som beskrivits ovan, formerna för insatsledning
haft en hierarkisk struktur. Nätbaserad ledning (NBL) är en alternativ
ledningsstruktur i situationer som är beroende av relationen mellan många
aktörer. Därvid styrs händelsen mer utifrån en processorientering. NBL är
således en utvecklad form av processtyrning i samverkan.
Förenklat uttryckt är det en utveckling av 6 § förvaltningslagen (1986:223)
om samverkan mellan myndigheter, d.v.s. skyldigheten för myndigheter
att lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten (räcka varandra handen). NBL kan i viss mån också beskrivas som en
utvecklad form för att leda och länka samman verksamhet som bedrivs i
flera ”stuprör” där det inte finns ett tydligt ledningslandskap.
Tankarna på NBL har formulerats utifrån behovet att kunna leda insatserna vid en händelse där det finns flera maktcentra. En sådan ledningsstruktur skulle särskilt lämpa sig där det samtidigt föreligger en mångfald
mer eller mindre okända faktorer att beakta, parallella ansvarsförhållanden,
simultant handlande och ansvaret för den kritiska faktorn kan skifta under
händelsen.
Genom NBL skapas anpassningsförmåga att anpassa ledningen till kraven och att tolka och rama in problematik, kombinera olika resurser och
kunskaper. NBL kan vara ett sätt att leda verksamhet där inte bara myndigheter är involverade utan också flera andra aktörer som inte kan styras
på traditionellt sätt genom över- och underordning, t.ex. frivilliga organisationer och privata aktörer. Likaså kan det vara en ledningsform då flera
olika internationella aktörer måste medverka och man måste komma fram
till ståndpunkter genom samsyn och inte kan förlita sig till befälsrätt.
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2.2 Polismyndigheterna
"Till detta skall läggas att varje chef på de olika nivåerna i en organisation naturligtvis också har ett personligt ansvar för att vara tillgänglig
på arbetsplatsen när arbetsuppgifterna och situationen fordrar det."
"… de offentligas förmåga att möta en kris skall inte vara allvarligt
nedsatt bara därför att krisen inträffar under en helg."
"Om politiska beslutsfattare och högre tjänstemän definierar sitt uppdrag på ett sådant sätt att de är svårtillgängliga vid vissa tidpunkter på
året eller dygnet, måste en effektiv jourorganisation finnas på plats för
att hantera detta."
2005 års katastrofkommission

2.2.1 Polisledningsuppgiften
Varje län utgör ett polisdistrikt. I varje polisdistrikt finns en polismyndighet
som ansvarar för polisverksamheten inom distriktet (4 § PL).
För ledningen av polismyndigheten finns en polisstyrelse (5 § PL). Den
får inrätta polisnämnder för att leda polismyndigheten inom en del av polisdistriktet (5 a § PL). Polisstyrelsens och polisnämnds uppgifter framgår
av polisförordningen (3 kap. 1-5 §§ PF). Varken polisstyrelse eller polisnämnd får avgöra frågor som avser polisledning i särskilda fall, d.v.s. utövande av chefskapet över en polisstyrka under pågående arbete.
Ärenden som inte skall avgöras av polisstyrelsen eller polisnämnden avgörs
av länspolismästaren. Det innebär att det är länspolismästaren som svarar
för frågor som avser polisledning i särskilda fall, t.ex. ledning av poliskommenderingar och andra särskilda händelser.
Genom arbetsordningen för polismyndigheten eller i särskilda beslut får
beslutanderätten delegeras till annan (3 kap. 6 § PF). Beslut av större vikt
som tål uppskov får inte fattas i länspolismästarens frånvaro. Utan länspolismästarens medgivande får inte heller vidtas sådana åtgärder som är
oförenliga med föreskrifter som polismyndigheten har meddelat (3 kap.
7 § PF).
I 4 kap. PF finns bestämmelser om skyldigheter som åvilar de anställda i
en polismyndighet.
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När polisresurser dras samman från flera polismyndigheter sker detta vanligtvis i form av polisförstärkning. Några undantag finns emellertid.
Chef för den personal som tjänstgör som polisförstärkning är länspolismästaren vid den polismyndighet som har tilldelats förstärkningen, om något
annat inte har bestämts i det enskilda fallet (3 kap. 11 § PF).
Svensk polis är inte strikt bunden till det egna polisdistriktet. Poliser får i
vissa fall spontant tjänstgöra utanför polisdistriktet. Polislagstiftningen ger
möjlighet till s.k. utsträckt polisverksamhet i akuta situationer (4 kap. 9 §
PF). Det föreligger då en underrättelseskyldighet till polismyndigheten där
ingripandet gjorts.
En polismyndighet däremot har inga befogenheter att utföra polisverksamhet i ett annat polisdistrikt. Endast regeringen eller den myndighet
som regeringen utser bestämmer i vad mån en polismyndighet skall bedriva verksamhet utanför sitt distrikt (4 § PL).
Planlagda aktioner från en polismyndighet i ett annat polisdistrikt förekommer ändå förhållandevis ofta. Som lagstiftningen är uppbyggd kan
sådan polisverksamhet inte ske med mindre berörda polismyndigheter är
överens härom och har klarat ut ansvars- och ledningsförhållandena samt
fortlöpande underrättar varandra om förhållanden som berör insatsen.
Den polismyndighet inom vars distrikt verksamheten utövas har det yttersta ansvaret för det som sker även om insatsen kan utföras förhållandevis
självständigt.
Det förekommer även att flera polismyndigheter sätter samman gemensamma resurser för att lösa en uppgift som kan komma att inträffa i något av
distrikten eller förflytta sig mellan distrikten. Underrättelser kan då samlas
i en polismyndighet medan styrkorna från en polismyndighet eller en gemensam insatsstyrka från flera polismyndigheter disponeras utifrån hur situationen utvecklar sig på fältet. Det är både praktiskt och effektivt. Arbetet
bör därvid regleras genom gemensam order av berörda polismyndigheter.
Formellt sett är polismyndighetsansvaret likväl geografiskt knutet. De delar
av den gemensamma insatsstyrkan som inte tillhör den polismyndighet i
vars distrikt insatsen görs utgör polisförstärkning enligt överenskommelsen
mellan polismyndigheterna.
I vissa särskilda hänseenden leder även Rikspolisstyrelsen polisverksamhet
(7 § PL). Både Säkerhetspolisen (SÄPO) och Rikskriminalpolisen (RKP),
inklusive Ekobrottsmyndigheten (EBM), bedriver, vid sidan av förstärkningsrörelser, egen verksamhet i landet. Den egna verksamheten kan ske
helt separat från annan pågående verksamhet vid en polismyndighet, t.ex.
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en spaningsoperation eller skydd av en transport. Det kan också vara en
del i en insats vid en polismyndighet, t.ex. personskyddsverksamhet vid
statsbesök. Det föreligger i förvaltningsrättsliga termer således en saklig
kompetens vid sidan av den geografiska kompetensen. När SÄPO och
RKP bedriver sådan egen verksamhet leds den av SÄPO respektive RKP
och det som föreskrivs om polismyndighet gäller då i tillämpliga delar även
SÄPO och RKP (7 § PL). (Se vidare nedan).
En lokal polismyndighet kan oftast utpekas som ansvarig för att vidta
åtgärder vid brott och händelser. Ökad gränsöverskridande brottslighet
samt brott mot eller via infrastrukturella tekniska system har emellertid
gjort bilden mer diversifierad och därmed svårbedömd.
Länspolismästaren vid den berörda polismyndigheten, eller den denne
utser, utövar den operativa ledningen av polisverksamheten på lokal nivå.
Det är angeläget att genom arbetsordning, tjänsteföreskrifter och planer
klara ut ledningsansvaret och andra interna förhållanden vid särskilda
händelser även för polisområden och distriktsgemensamma enheter som
endast har myndighetsansvar på delegation inom en polismyndighet.
På samma sätt måste gemensamma beredskapsfunktioner med andra
polismyndigheter regleras (jfr 4 kap. 12 § PF). Planerna bör ge vägledning för när, hur och av vem funktioner som kommenderingschefer och
polisinsatschefer skall utses samt förhållandet mellan beredskapshavande
polischef (motsv.) och kommenderingschef.
Likaså bör på detta sätt ges anvisningar om arbetsfördelning i och mellan
kommunikationscentraler, områden och gemensamma funktioner och
staber inom polisdistriktet. Rutiner måste finnas som säkerställer informationsflödet inom polisdistriktet samt en total bedömning av behov och
planering av myndighetens samlade resurser.
Länspolismästarens ledningsutövning vid den särskilda händelsen beror
bl.a. på:
•
•
•
•

Läget i stort.
Händelsen/uppdraget.
Tidsförhållandena.
Personalens kunskaper och färdigheter.

Det innebär att länspolismästaren beroende på situationer kan välja olika
former för utövandet av ledningen. Länspolismästaren kan själv utöva ledningen eller delegera detta till någon annan inom polismyndigheten. Sam24

tidigt bör hållas i minnet principen att uppgifter kan delegeras, men inte
det totala ansvaret. Länspolismästaren har det övergripande ansvaret för
polisens förmåga att klara sina uppgifter. När en ledningsuppgift delegeras
vid planlagda insatser eller särskilda händelser bör den som länspolismästaren delegerar ledningsansvaret till benämnas kommenderingschef (Kc).
Tvekan får aldrig råda om vem som har ledningsansvaret för en insats, inte
heller om att vederbörande är medveten om innebörden av detta ansvar
och har erforderlig kompetens för uppgiften. (Se vidare nedan).
Vid omfattande eller på annat sätt komplicerade händelser är det knappast möjligt för länspolismästaren och kommenderingschefen att följa
händelseförloppet och polisinsatsen i varje enskild detalj utan att förlora
överblicken och framförhållningen. I sådana situationer måste ledningsstrukturen förstärkas genom inrättande av en stab (ledningsstab). Med
tillgång till kunnig och samtränad stabspersonal kan de som, på olika nivåer, leder polisinsatsen dels få stöd i sin ledningsverksamhet, dels delegera
uppgifter och ansvar, dels utöva ledningen av polisinsatsen genom staben.
Staben är dock i sig ingen egen ledningsnivå.
Principorganisationen för ledning av särskilda händelser framgår av FAP
201-1. (Se även nedan, avsnitt 3.2).
I flera författningar finns bestämmelser som tilldelar Polisen olika uppgifter. Sådana bestämmelser kan innehålla regler om lednings- och ansvarsförhållanden.
Samtidigt som en polismyndighet vid olyckor har egna polisiära uppgifter
att utföra skall den enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) dels
medverka i räddningsinsatsen (6 kap. 7§), dels biträda vid ingrepp i annans
rätt (6 kap. 3§) och vid bevakning (3 kap. 9 §). Härjämte har Polisen ansvar för två statliga räddningstjänstområden. Det gäller fjällräddningstjänst
(4 kap. 1 §) och efterforskning av försvunna personer i andra fall (4 kap. 4
§). I dessa båda fall ansvarar polismyndigheten för att utse räddningsledare
(4 kap. 9 § samt förordningen om skydd mot olyckor 4 kap. 1 och 11 §§).
(Se även nedan avsnitt 4.5.2).
Enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet får Försvarsmakten, utöver i räddningstjänstfall, på begäran lämna
stöd, utöver i räddningstjänstfall, till bl.a. Polisen. Begäran om stöd till
Polisen skall enligt förordningen (12 §) göras av Rikspolisstyrelsen (genom
rikskommunikationscentralen vid RKP) om det inte endast rör utrustning
eller tjänster av mindre omfattning. Polisens framställning skall vara skriftlig
och beslut om medverkan fattas i Högkvarteret (jml. FM HKV juridisk
orientering 3/03). Försvarsmakten förväntar sig av RPS/RKP att framställ25

ningar om mer omfattande stöd (flyg, helikopter, renodlad militär utrustning samt insatser under lång tid) noga prövas innan framställningen ges
in. En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd skall stå under befäl av
en militär chef (11 §). Insatsen står dock alltid under Polisens ledning. Detta innebär att en stöduppgift som Försvarsmakten åtar sig bör formuleras
som ett uppdrag med ramar och begränsningar. Om nya beslut fattas eller
nya besked lämnas från Polisen skall Försvarsmakten följa dessa ändringar,
om de ligger inom ramen för Försvarsmaktens ursprungliga beslut att
medverka. Skulle uppdraget däremot ändra karaktär och komma att ligga
utanför det tidigare uppdraget måste nytt beslut fattas av Försvarsmakten
om fortsatt stöd skall lämnas eller inte. (Se även avsnitt 2.6.3).
Reglerna i rättegångsbalken om förundersökning och förundersökningsledning berör i stor utsträckning ansvars- och ledningsförhållanden inom
Polisen. De innebär att åklagare, som trätt in som förundersökningsledare,
i stor utsträckning bestämmer om förhållanden av betydelse för polisverksamheten. Polisen måste förstå sin roll i en av åklagare ledd förundersökning. Åklagare måste för sin del förstå polisverksamheten vid en särskild
händelse och de olika uppgifter som jml 2 § PL ankommer på polismyndighet. Polisens verksamhet vid grova brott följer en särskild utredningsprocess (Processtöd för Utredning av grova brott – PUG).
Länsstyrelsen var tidigare länets högsta polisorgan men detta upphörde
den 1 januari 1999. Av 3 kap. 13 § polisförordningen framgår att polismyndigheten skall hålla länsstyrelsen informerad om omständigheter av
väsentlig betydelse för länsstyrelsens verksamhet. Länsstyrelsens ansvar och
uppgifter enligt länsstyrelseinstruktionen (1997:1258) har flera polisiära
beröringspunkter. Likaså har länsstyrelsen enligt lagen och förordningen
(2003:789) om skydd mot olyckor uppgifter som berör Polisen i en
krissituation. Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänsten vid utsläpp av
radioaktiva ämnen och för sanering efter sådana utsläpp (F 4:15 §). Länsstyrelsen får i vissa situationer ta över ansvaret för räddningstjänsten i de
kommuner som berörs av insatserna samt samordna insatserna om de
även innefattar statlig räddningstjänst (F 4:33 §).
2.2.2 Förman och befäl
Förman i en viss verksamhet är den som i förhållande till någon annan
leder och ansvarar för den verksamheten (4 kap. 3 § PF).
Det skall av arbetsordningen eller av order framgå vem som är befäl vid
ett uppdrag som polismän utför gemensamt. I annat fall är den som har
den högsta befattningen befäl. Om flera polismän har lika höga befattningar är
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den befäl som har haft befattningen längst tid eller, om de har haft befattningen
lika länge, den till levnadsåldern äldste (4 kap. 4 § PF).

Förmans- och befälsbegreppen har väsentlig betydelse i polisverksamheten. Begreppen har funnits med i polislagstiftningen sedan 1920-talet,
men på senare tid fått modifierad betydelse.
Det är viktigt att klarlägga förmans- och befälsansvaret och därmed ansvaret för att vidta åtgärder eller för att åtgärder inte vidtas vid polisinsatser och
förrättningar som poliser utför gemensamt.
Förman i en viss verksamhet är den som i förhållande till någon annan
leder och ansvarar för den verksamheten (4 kap. 3 § PF).
Befäl är den polis som har den högsta befattningen då flera poliser utför
ett uppdrag gemensamt. Det skall av arbetsordning eller order framgå vem
som är befäl vid ett gemensamt uppdrag. Om så inte är fallet och flera poliser i det gemensamma uppdraget har samma befattning finns reservregler i
polisförordningen. Då utövas befäl av den som har haft befattningen längst
tid eller, om de haft befattningen lika länge, den till levnadsålder äldste (4
kap. 4 § PF).
Förmanskap anknyts således till den som förordnats inneha eller uppehålla en viss ledande anställning. Därmed uppstår ett förmansförhållande till andra befattningshavare i samma verksamhetsgren. Förmannen är
därvid befäl för dessa befattningshavare. Arbetsordningen eller order kan
ålägga förmannen att även vara befäl för andra befattningshavare.
Förmansförhållandena skall först och främst klaras ut genom arbetsordningen. Det gäller även befälsansvaret, som mer tar sikte på den
insatsorienterade verksamheten samt förrättningar och andra uppgifter
som poliser utför gemensamt. Behöver man i en situation ändra på den
ordning som gäller genom arbetsordningen skall det ske genom en tydlig
order varigenom befälsansvaret utpekas (4 kap. 4 § PF). En sådan order
kan vara aktuell vid planerade kommenderingar och insatser. Vid överraskande händelser, även vid planerade förhållanden, är det ofta nödvändigt att påminna om vem som är förman för olika verksamhetsområden
av insatsen samt besluta om de förändringar eller kompletteringar i befälsförhållandena som krävs för att det skall passa den polisverksamhet
som skall utföras.
Den som är förman och utövar befälet vid fullgörandet av en gemensam
uppgift har därmed ett ansvar för hur uppgiften genomförs. En polis är
skyldig att rapportera om brott till sin förman (9 § PL). Omhändertagan27

den skall anmälas till förman (15 § PL). Av vissa protokoll skall framgå vem
som varit förman vid ingripandet (27 § PL). Skadas någon till följd av ett
polisingripande skall det inträffade anmälas till förman (4 kap. 2 § PF).
Förman skall underrättas om förhållanden som rör arbetet och som denne
bör känna till (4 kap. 7 § PF). Lediga poliser är skyldiga att tjänstgöra efter
förmans order och skall självmant anmäla sig hos sin närmaste förman vid
särskilt allvarliga händelser (4 kap. 10 § PF).
Vid varje polismyndighet skall det finnas ett vakthavande polisbefäl (2
kap. 16 § PF). I den utsträckning det behövs för vaktuppdraget utövar
det vakthavande polisbefälet befälet över varje annan polis som tjänstgör
inom ramen för vaktuppdraget utom över sin förman i uppdraget. Det är
viktigt att polismyndigheten i sin arbetsordning, i tjänsteföreskrifter och
order tydligt anger förhållanden av betydelse för det vakthavande befälets
vaktuppdrag.
I vardagliga situationer är förmansförhållandena i en polismyndighet som
regel väl kända. För att tydliggöra förmans- och befälsförhållandena på
fältet räcker inte alltid polisuniformens gradbeteckningar. Dessa kompletteras därför med kommenderingschefstecken, funktionsbeteckningar för
vakthavande befäl och yttre befäl och särskild väst för polisinsatschef. Det
är därför som regel lätt att vid en spontan gemensam förrättning klara ut
vilka som har befälsansvar.
Vid en särskild händelse kan däremot oklarhet uppkomma, särskilt om
resurser från olika håll förs samman och flera poliser med lika titlar och
grader befinner sig på samma insatsplats liksom när den centrala polisen
utövar egen verksamhet i anslutning till den särskilda händelsen. Olika
myndighetskulturer kan också leda till oklarheter. Erfarenhetsmässigt kan
befattningshavare uppfatta förmansförhållandet helt olika därför att man
“hemifrån” är van att tolka detta på ett visst sätt. Därför finns i polisförordningen regler om skyldigheten att ge tydliga besked i förmansfrågorna.
Skyldigheten åvilar den polismyndighet som har ledningsansvaret för den
polisinsats som föranletts av den särskilda händelsen.
Den högste företrädaren för polismyndigheten som är i tjänst är ansvarig
för att förmans- och befälsförhållandena är klarlagda och skall förvissa sig
om att det råder klarhet. Vederbörande måste vara aktiv härvidlag. Vakthavande befäl (2 kap. 16 § PF) och beredskapshavande polischef (4 kap. 12
§ PF) har ansvar när länspolismästaren eller annan ansvarig enligt arbetsordningen eller särskild order inte är tillgänglig. Det innebär ansvar dels
för att de som utpekas som förmän och befäl skall göras medvetna om att
de är utsedda och vilket uppdrag de tilldelas, dels för att övriga som berörs
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av insatsen känner till vem som är förman och befäl. I insatsprotokoll skall
anges när förmän och befäl utpekats samt innebörden av de uppdrag de
tilldelats.
Den polisiära nomenklaturen vid särskilda händelser syftar till att åstadkomma klarhet bl.a. i förmans- och befälsfrågorna. Ur ett nationellt perspektiv är det angeläget att hålla fast vid den föreskrivna terminologin för
att underlätta samverkan och polisförstärkning.

2.3 Rikspolisstyrelsen (SÄPO och RKP)
2.3.1 Ledningsbemyndiganden
Enligt polislagen kan regeringen uppdra åt Rikspolisstyrelsen att leda
polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet. Regeringen kan också uppdra åt Rikspolisstyrelsen att i särskilda hänseenden
leda annan polisverksamhet (7 § 2 st PL). I förordningen (1989:773, omtryckt 2002:1051) med instruktion för Rikspolisstyrelsen har regeringen
närmare angivit när Rikspolisstyrelsen har rätt att leda polisverksamhet.
Närmare bestämmelser om SÄPO finns i förordning (2002:1050) med
instruktion för Säkerhetspolisen.
Polislagen innehåller inte längre några begränsningar i fråga om regeringens möjligheter att ge Rikspolisstyrelsen ledningsbemyndigande. Grundtanken vid polislagens tillkomst var att sådana bemyndiganden skulle
meddelas med stor försiktighet (Prop 1983/84:111, sid. 71 f). Ett flertal
förordningar med ändringar av instruktionen för Rikspolisstyrelsen har
genom åren visat på behov av sådana ledningsbemyndiganden.
7 § PL ger således regeringen möjlighet att genom förvaltningsbeslut uppdra ledningsuppgifter åt Rikspolisstyrelsen även när det gäller ett visst fall.
Ledningsbemyndiganden kan beslutas snabbt. Det har under åren skett
vid ett antal tillfällen. Besluten har som regel därefter permanentats genom
förändringar i instruktionen för Rikspolisstyrelsen (jfr 6 § 5 p. och 9 p.
RPS-instr. samt regeringens beslut den 5 februari 1987 ang polisverksamheten med anledning av mordet på statsminister Olof Palme).
Rikspolisstyrelsen leder genom SÄPO polisverksamhet för att förebygga
och avslöja brott mot rikets säkerhet. Ledningsuppgiften omfattar även
annan polisverksamhet nämligen terrorismbekämpning, bevaknings- och
säkerhetsarbetet som avser den centrala statsledningen eller som har samband med statsbesök och liknande händelser samt annat personskydd i
den utsträckning styrelsen bestämmer (4 § RPS-instr.).
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SÄPO samverkar med den öppna polisen och lämnar t.ex. operativt stöd,
främst spaningstjänst, i vissa ärenden. SÄPO ansvarar vidare för merparten
av de administrativa och tekniska frågorna som rör hemlig teleavlyssning.
Ett område där samverkan mellan SÄPO och den öppna polisen är särskilt
framträdande är våldsbenägna extremistorganisationer. Ett centralt inslag i
Säkerhetspolisens arbete är underrättelseverksamhet, inom vilket område
man har en betydande kompetens. Ett tilltagande samarbete finns med
andra myndigheter på säkerhetsunderrättelseområdet. Nyligen bildades
Samverkansrådet för bekämpning av terrorism. Inom ramen för det arbetet
sker ett utbyte av underrättelser mellan SÄPO, den militära underrättelseoch säkerhetstjänsten MUST och Försvarets radioanstalt. Säkerhetspolisen har också informationsutbyte med andra länders underrättelse- och
säkerhetstjänster. Någon egen underrättelseverksamhet utanför Sverige
bedrivs inte av SÄPO.
Utöver vad som har redovisats om SÄPO:s arbete får Rikspolisstyrelsen
också i vissa andra fall leda polisverksamhet. Inom Rikspolisstyrelsen är
det, enligt arbetsordningen, RKP som fullgör dessa uppgifter. Det gäller
framför allt viss närmare angiven kriminalpolisverksamhet men också
polisverksamhet som bedrivs med hjälp av flyg och polisverksamhet som
föranleds av transporter av kärnämnen eller kärnavfall och transporter av
annat slag, vissa fall av spaning efter intagna i kriminalvårdsanstalt som
avvikit från verkställighet av straff, viss verksamhet som bedrivs av den
Nationella insatsstyrkan samt polisverksamhet som föranleds av händelser
utomlands där kravet på nationell enhetlighet är särskilt framträdande
(6 § RPS-instr.).
Rikspolisstyrelsen (SÄPO och RKP) kan endast utöva polisledning avseende egen och tillkallad personal, och enbart i de hänseenden som regeringen har pekat ut genom instruktionen för Rikspolisstyrelsen eller genom
särskilda regeringsbeslut. Man skulle kunna säga att styrelsen därvid är ”en
polismyndighet med riksomfattande jurisdiktion”.
När RKP ställer egna resurser till en polismyndighets förfogande, är detta
en polisförstärkning och den leds av polismyndigheten. När spanings- och
utredningsresurser eller delar av den Nationella insatsstyrkan ställs till en
polismyndighets förfogande på detta sätt är det viktigt att uppgifter, ansvars- och ledningsförhållanden klaras ut i förstärkningsbeslutet från RKP
och i order vid mottagande polismyndighet (jfr 9 och 9 a §§ RPS-instr.
samt 3 kap. 11 § och 4 kap. 4 § PF samt vad som ovan anförts om förmanskap och befälsförhållanden).
30

I övrigt kan Rikspolisstyrelsen samordna polisverksamhet (3 § RPS-instr)
och samarbeta med polismyndigheterna (7 § RPS-instr.). I polisverksamheten kan då ingå enheter som är både under polismyndigheternas och
RKP:s ledning (jfr. avsnitt 2.2.1).
2.3.2 Samarbets- och underrättelseskyldighet
RKP skall samarbeta med SÄPO och med Polisen i övrigt i den utsträckning som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. RKP
skall därvid fortlöpande lämna upplysningar till SÄPO och de berörda polismyndigheterna om förhållanden som har betydelse för deras verksamhet
(7 § RPS-instr.). RKP skall hålla länspolismästaren underrättad om sådan
polisverksamhet inom polisdistriktet som den bedriver (7 b § RPS-instr.).
SÄPO skall samarbeta med RKP och med polisväsendet i övrigt (13 §
SÄPO-instr.). SÄPO skall hålla rikskriminalchefen och länspolismästaren
underrättad om sådan verksamhet som den bedriver och som kan påverka
den verksamhet som de ansvarar för (14 § SÄPO-instr.).
Underrättelser lämnas i brådskande fall via vakthavande polisbefälet vid
berörd polismyndighet.
2.3.3 Personalförstärkning till den centrala polisen
(inkommenderingar)
Rikspolisstyrelsen har rätt att tillkalla personalförstärkning från polismyndigheterna för verksamhet som bedrivs där eller vid Ekobrottsmyndigheten.
Denna s.k. inkommenderingsrätt var tidigare begränsad, men omfattar
sedan år 1996 hela Rikspolisstyrelsens och EBM:s verksamhetsfält.
Dessutom får styrelsen för samma ändamål, för bestämd tid eller tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt, anställa poliser som har anställning
tills vidare vid en polismyndighet (8 § RPS-instr). Bestämmelsen tillkom
år 2003 främst för att förse den centrala polisens operativa verksamhetsgrenar med specialister under längre tid, utan att behöva anställa dem tills
vidare.
2.3.4 Polisförstärkning och samordning inom Polisen
Personalrörelser mellan polismyndigheter sker, som anförts ovan, främst
genom polisförstärkning. Kan inte berörda polismyndigheter enas i en förstärkningsfråga, får Rikspolisstyrelsen besluta i saken. Vid särskilda händel31

ser får Rikspolisstyrelsen härjämte på begäran av en polismyndighet besluta
om polisförstärkning från ett eller flera polisdistrikt till andra polisdistrikt
(10 § RPS-instr.).
Rikspolisstyrelsen har vidare att verka för samordning inom polisväsendet (7 § PL samt 3 § RPS-instr.). Samordningsuppgiften utökades
den 1 januari 2003. Utökningen gällde polisens kriminalunderrättelseverksamhet samt personkontroll vid gränser. En annan samordningsuppgift är att svara för polisens planering för sådana särskilda händelser där
intresset av samordnade insatser är särskilt framträdande.
Samordningsuppgiften omfattar även polisens beredskap för åtgärder vid
incidenter i informationstekniska system – IT-incidenter (3 § 5 p. RPSinstr.).
Enligt Göteborgskommittén (SOU 2002:122, sid. 675) var EU-toppmötet i Göteborg tveklöst en sådan händelse som Rikspolisstyrelsen har
samordningsansvar för. Kommittén menade att det är självklart att den
centrala nivån skall ansvara för samordning av planering och förberedelser
i samband med stora internationella evenemang (sid. 713) samt att ett sådant evenemang alltid måste anses vara en särskild händelse (sid. 714).
Exempel: Efter framställning från polismyndigheten i Stockholms län
påtog sig Rikspolisstyrelsen att svara för samordningen av polisens planering vid regeringskonferensen för förebyggande av folkmord i januari
2004 i Stockholm. Samordningsuppgiften ålades Rikskriminalpolisen
och innefattade bl.a. gemensam hotbildsbedömning, samordning av
viss underrättelseinhämtning, polisförstärkning, kommunikationsfrågor, enhetlig utbildning och utrustning samt ev. framställning om beredskapspoliser (Beslut 2003-11-10, VKA-224-5049/03).
Exempel: Inför den av Nato planerade konferensen, EACP Security
Forum, den 24-25 maj 2005 i Åre beslutade Rikspolisstyrelsen att mötet var ett stort internationellt evenemang och därmed en sådan särskild
händelse som avses i 3 § 3 p. RPS-instruktionen där styrelsen har att
ansvara för samordningen av Polisens planering. Uppgiften uppdrogs
åt Rikskriminalpolisen. Poliskommenderingen beräknades utifrån en
förhöjd hotbild och skulle innefatta en polisförstärkning på ca 1700 poliser. Samordningsuppgiften motsvarade den vid folkmordskonferensen
år 2004 och innefattade dessutom ansvars- och uppgiftsfördelning mellan den öppna polisens olika delar och SÄPO samt behovet av särskild
gränskontroll. (Beslut 2005-03-14, RKP-089-1778/04).
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Inom polisområdet betyder samordning att man i första hand försöker
komma fram till en gemensam uppfattning. Den gemensamma uppfattningen dokumenteras och ligger till grund för val av handlingsalternativ.
Hur samordningsprocessen bör avslutas om enighet inte föreligger är inte
tydligt uttalat i polislagstiftningen. Sammantaget har dock Rikspolisstyrelsen en uppgift att aktivt verka för att lösningar uppnås och den beslutsbefogenhet rörande polisförstärkningar som berörts ovan. (Jfr vad som ovan
anförts om samordning och samverkan inom samhällets krisberedskap,
avsnitt 2.1.2).
2.3.5 Beredskapspolisen
Beredskapspoliser är totalförsvarspliktiga som tjänstgör i det civila försvaret
med civilplikt. Det fanns år 2005 inom Beredskapspolisen ca 1500 särskilda beredskapspoliser.
Beredskapspolisernas huvudsakliga uppgift är att under höjd beredskap
delta i sådan polisverksamhet som har anknytning till befolkningsskydd
och räddningstjänst. De får tas i anspråk även för andra lämpliga polisuppgifter.
Beredskapspoliser får också – utan att det föreligger höjd beredskap – tas
i anspråk då samhället har utsatts för eller riskerar att utsättas för särskilt
svåra och påfrestande situationer från ordnings- och säkerhetssynpunkt.
Ett anspråkstagande förutsätter regeringens beslut. Tjänstgöringen sker då
inte med plikt utan bygger på ett individuellt avtal om tjänstgöring mellan den enskilde beredskapspolisen och Rikspolisstyrelsen. Vad som i lag
eller annan författning är föreskrivet om polismän gäller i tillämpliga delar
även beredskapspoliser.
Beredskapspolisen administreras av Rikspolisstyrelsen. Frågor rörande
Beredskapspolisens användning och framtid har för en tid sedan utretts
inom Justitiedepartementet och redovisats i en promemoria i mars 2005.
I promemorian förespråkas en viss utvidgning av Beredskapspolisens
uppgifter inom ramen för sådan polisverksamhet som har anknytning
till räddningstjänst och befolkningsskydd. Som exempel på situationer
nämns omfattande olyckor och effekter av terroristdåd.
2.3.6 Internationellt samarbete
Viktiga i många ledningssammanhang är även de uppgifter som ålagts
Rikspolisstyrelsen (RKP) att vara nationell kontaktpunkt i olika samman33

hang, t.ex. för Interpol, Europol och Schengens informationssystem (SIS).
RKP har dessutom skyldighet att upprätthålla operativa förbindelser med
utländska brottsbekämpande myndigheter och internationella organ (2 §
RPS-instr.).
Allteftersom det internationella samarbetet ökar inrättas enligt konventioner och resolutioner nationella kontaktpunkter för olika frågor. Fördraget
om en ny konstitution för EU innebär att nya regler tillskapas om samordning, organisering och genomförande av utredningar och operativa insatser på polisens, tullens och övriga brottsbekämpande organs områden.
Det svenska polissamarbetet, framförallt i Europa, har i och med det
svenska medlemskapet i EU (1995) och Schengen (2001) blivit enklare,
snabbare och effektivare. Samtidigt har regelverket blivit mer diversifierat.
EU-utredningen 2004 innebär att samverkansrutinerna omfattar flera länder, ökat informationsutbyte samt att flera poliskulturer av olika slag skall
samarbeta. Därmed krävs specialkunskaper för att kunna utnyttja systemet
maximalt och rättsenligt. Den europeiska polisbyrån Europol inledde full
verksamhet den 1 juli 1999. Inom varje medlemsstat finns en nationell
enhet som är förbindelselänken mellan Europol och medlemsländerna. I
Sverige är det RKP som har den funktionen.
Det är viktigt att följa de regler som har beslutats för de olika internationella
samverkansrutinerna. Särskilt gäller detta i de sammanhang när information kan komma att läggas till grund för omedelbara åtgärder i ett eller flera
andra länder. Det internationella samarbetet bygger på att den som begär
något eller tillför uppgifter i ett internationellt informationssystem har gjort
alla formella kontroller och kvalitetssäkrat informationen enligt de rutiner
och krav som gäller för den specifika samverkansformen. De nationella
kontaktpunkterna förväntas ha kvalitetssäkrat framställningar som görs.
Samarbetet enligt Europolkonventionen har sitt regelverk. Samverkan enligt Schengen har ett annat regelverk o.s.v. Det är viktigt och nödvändigt att
hålla isär dessa regelverk och fullgöra samverkan enligt de regler som gäller
för den valda samverkansformen, i annat fall uppstår problem.
Erfarenheterna visar att när medlemsländernas polismyndigheter inte
följer stadgade samverkansrutiner går ofta överblicken och förtroendet
för lämnade uppgifter förlorat såväl på mottagande som avsändande sida.
Därmed uppstår en risk att rättssäkerheten blir lidande, men också att
osäkerhet och onödigt dubbelarbete blir följden. Även fördröjningar, som
kan få allvarliga operativa konsekvenser, och andra operativa komplika34

tioner, kan uppkomma när Polisen i olika länder går sina egna vägar eller
underlåter att strikt följa fastlagda samverkansrutiner. Genvägar i dessa
sammanhang visar sig således ofta vara senvägar.
Rikskriminalpolisens enhet för internationellt polissamarbete (IPO),
tidigare det nationella sambandskontoret, är Polisens guide i det internationella arbetet.
Exempel: Vid 15-tiden lördagen den 13 maj 2000 mottog räddningstjänsten i staden Enschede i Holland ett brandlarm. Adressen var korsningen av Roomweg och Tollenstrat där företaget SA Fireworks hade
sina lokaler. En halvtimme senare hördes två explosioner och strax därefter en kraftig explosion. Branden hade spritt sig till en betongbunker
där 160 ton kinesiska fyrverkeripjäser lagrades och utlöst en explosion.
Fyra brandmän och en journalist omkom omedelbart och 947 människor skadades varav 10 svårt. Inom en yta av en kvadratkilometer totalförstördes 400 bostadshus. Ytterligare personer befarades ha omkommit
och vara begravda under husresterna. Räddningspersonal engagerades
från Holland och Tyskland. Till Sverige inkom en begäran om biträde
med sökhundar för att söka efter döda kroppar. Sammanlagt deltog 19
sökhundar från Holland, Tyskland, Belgien, Finland och Sverige. (RPS
USE 231-2621 - 00)
Utvecklingen av det internationella polissamarbetet har även medfört att
svensk polis i många avseenden har en skyldighet att hjälpa till och att lämna
informationer på ett sätt som tidigare inte var fallet. Det gäller även i pågående ärenden. Svenskt medlemskap enligt olika överenskommelser och
regelverk innefattar ett solidaritetskrav i polissamarbetet.
Utan att det har begärts är Sverige skyldigt att förse Europols informationsregister med vissa grundläggande uppgifter. Genom Schengenkonventionen förbinder sig staterna att låta sina polismyndigheter bistå varandra i syfte att förhindra och upptäcka brott. Detta avser såväl informationsutbyte
som operativ samverkan. Regler finns om fortsatt övervakning på annan
Schengenstats territorium och fortsatt efterföljande över landgräns. SIS är
ett datasystem för spanings- och efterlysningsändamål. Den information
som utväxlas i SIS skall slussas via bestämda enheter, s.k. SIRENE-kontor
i berörda länder. I Sverige finns SIRENE-kontoret vid RKP.
Den 1 januari 2004 trädde lagen (2003:1156) om europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna i EU i kraft. Det innebär
att en rättslig myndighet i ett annat EU-land skall gripa och överlämna en
eftersökt person för lagföring eller för verkställighet av en frihetsberövande
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påföljd. Förfarandet regleras i lagen och tillhörande förordningar om överlämnande till Sverige (2003:1178) och från Sverige (2003:1179).
Lagen 2003:1174 behandlar möjligheterna att organisera en gemensam
utredningsgrupp för brottsutredning i en eller flera av de EU-stater som
inrättat gruppen.
Den 1 maj 2005 inrättade EU en gemensam europeisk gränskontrollmyndighet (FRONTEX) i Warszawa, Polen. Byråns huvuduppgift är att förbättra samordningen av medlemsländernas praktiska gränssamarbete och
därmed genomförandet av gemensamma bestämmelser samt effektivare
och harmoniserade åtgärder.
Mångfalden av samarbetsformer, som sinsemellan inte är harmoniserade,
och kommunikationskanaler och regelverk avseende den gränsöverskridande brottsligheten ställer ökade krav på samarbete och samordning.
SÄPO-Rikskrimkommittén (SOU 2000:25, sid. 222) påpekade i sitt
betänkande att för det internationella samarbetet krävs en samlad insats
och en god överblick. I fråga om det operativa arbetet måste den utländska
polisens och den lokala svenska polisens insatser samordnas. Sverige bör
därvid bara företrädas av en instans i varje enskilt ärende. Den utländska
myndigheten skall inte behöva vara tveksam om vilken svensk myndighet
som skall kontaktas i en uppkommen situation.
Enheten för internationellt polissamarbete (IPO) vid RKP är därför det
nav genom vilket det internationella polissamarbetet koordineras 24 timmar om dygnet alla årets dagar. Vid RKP/IPO skall alltid finnas aktuella
kunskaper om förhållanden i andra länder, hur man på bästa och snabbaste
sätt kan nå framgång i det internationella samarbetet, vilka regelverk som
kan vara aktuella och vad som krävs för bistånd i ett konkret ärende.
Det åvilar vidare RKP/IPO att svara för rättning och gallring i de internationella polisinformationssystem som Sverige medverkar i. Enheten kan
sägas utgöra en guide för svensk Polis och andra myndigheter inom det
svenska rättsväsendet när det gäller det internationella samarbetet och för
utländska myndigheter som vill komma i kontakt med sin svenska motsvarighet. I och med att kontakterna slussas genom ett nationellt kontaktcentrum ökar möjligheterna att samordna ärenden och erhålla kontinuitet
när ett ärende flyttas mellan olika jurisdiktioner såväl i avsändande som
mottagande land.
Genom sin väl etablerade roll som nationellt kontaktcentrum kan RKP/
IPO många gånger förbereda aktiviteter i andra länder inför en begäran om
bistånd under tiden som formalia klaras ut och dokument iordningställs.
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Till RKP/IPO hör sambandsmännen vid Europol samt de nordiska polisoch tullsambandsmännen (PTN) i olika länder. Enheten har också nära
kontakter med andra länders sambandsmän, utstationerade för det nordiska området. Särskilda möjligheter finns att gemensamt utnyttja sambandsmän som utstationerats av annat EU-land. Även inom det fredsfrämjande
arbetet har RKP sambandsmän vid olika organisationer.

2.4 Kriminalvårdens incidentberedskap
För Kriminalvården finns föreskrifter och allmänna råd om beredskapsplanering för åtgärder i händelse av våld, hot om våld eller allvarliga incidenter. Beredskapsplanerna vid de lokala verksamhetsställena skall innehålla
åtgärdsplaner bl.a. med avseende på rymningar direkt från anstalt, fritagningar, gisslantagningar, omfattande skadegörelser och vandaliseringar
samt behandla formerna för samverkan med Polisen och den kommunala
räddningstjänsten. Säkerhetsklassen för den enskilda anstalten och sammansättningen av anstaltens intagna utgör viktiga utgångspunkter för
åtgärdsplaneringen.
Kriminalvården avvärjer dagligen på olika anstalter och i frivården konflikter som annars skulle kunna trappas upp till allvarligare incidenter. I
kriminalvårdsanstalternas centralvakter/bevakningscentraler finns ett vakthavande befäl (motsv.) och larmoperatörer beroende på anstaltens storlek
och säkerhetsklass..
En larmstyrka under ledning av en larmchef åtgärdar de vardagliga händelser som inträffar på en kriminalvårdsanstalt.
Utvecklar sig en händelse till att bli en incident upprättas en incidentledning som till sitt förfogande kan ha en funktionsindelad stab (K 1-8).
Kriminalvårdens egna insatta styrkor leds under incidentledningen av
Kriminalvårdens insatschef (KIC). Samverkan med Polisen minutoperativt
sker mellan KIC och PIC. Incidentledningen samverkar med Polisens
kommenderingschef.
Vid flera verksamhetsställen finns särskilda insatsstyrkor som kan ingripa
vid ordningsstörningar och gisslantagningar inom anläggningen eller förstärka vid en annan anläggning. Inom Kriminalvården finns vidare ett stort
antal särskilt utbildade förhandlare som, på samma sätt som förhandlare
inom Polisen, kan verka vid gisslansituationer och barrikaderade situationer på anstalterna.
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Exempel: Personalen fick indikationer på att ett upplopp eventuellt
skulle äga rum påföljande dag. Beslut togs om att låsa in de intagna på
respektive avdelning. När indikationerna och det oroliga läget stärktes
kallades kriminalvårdens insatsstyrka in. Medan Polisen avvaktade
gick styrkan in på avdelningen och beordrade in de intagna i sina celler
där de visiterades. Det fanns uppgifter om att upplopp planerades på
flera anstalter samtidigt för att lamslå Polis och Kriminalvård i syfte
att genomföra en massrymning.
Särskilda insatsövningar genomförs, delvis i samverkan med Polisen och
den kommunala räddningstjänsten.
Kriminalvården bedriver vidare underrättelseverksamhet inom sitt ansvarsområde. I ett särskilt säkerhetsregister samlas uppgifter för att upprätthålla
säkerheten och förebygga brott (F 2001:682 om behandling av personuppgifter inom kriminalvården). Underrättelsesamverkan sker med Polisen.
Kriminalvården har enligt 24 kap. 2 § brottsbalken viss befogenhet att
bruka våld mot intagen.
Efter Tidaholmsupploppet år 1994 diskuterades frågan om det övergripande ansvaret med anledning av en incident på en anstalt. Det är Kriminalvården som i första hand svarar för vård, ordning och säkerhet inom
en anstalt. Endast om det på en anstalt inträffar brott av allvarligare art
tar Polisens straffprocessuella befogenheter över Kriminalvårdens ansvar.
Polisen har dock möjligheter att biträda Kriminalvården även i fall då de
intagna endast bryter mot anstaltens ordningsföreskrifter. Polisen har då
samma rätt som Kriminalvården att bruka våld, en rätt som härleds från
Kriminalvårdens rätt jml 24 kap. 5 § brottsbalken. (Upploppet på Tidaholmsanstalten, Ds 1994:140 s. 37 f och 44 f, samt Säkert inlåst?, SOU
2005:6 s. 41 f, 55 f och 169 f.) Det parallella ansvarsförhållande som här
kan föreligga (jfr avsnitt 2.1.3) måste uppmärksammas i beredskapsplanerna och belysas vid samråd och gemensamma övningar.

2.5 Kustbevakningen
Kustbevakningens uppgifter enligt förordningen (1988:256) med instruktion för Kustbevakningen är sjöövervakning och räddningstjänst.
Kustbevakningen kan lämna stöd till Polisen bland annat i samband med
allvarliga brott.
Sjöövervakningen bedrivs i Sveriges sjöterritorium till havs, i kust- och skär38

gårdsvattnen, i Vänern och Mälaren samt på land i anslutning till dessa vatten liksom även i Sveriges ekonomiska zon. Miljöräddningstjänsten bedrivs
även i Vättern. Genom sjöövervakning skall Kustbevakningen förebygga
och ingripa mot störningar i sjötrafiken, förhindra och upptäcka brottslig
verksamhet, ingripa vid misstanke om brott samt utreda eller bistå med
utredningen av brott. Kustbevakningens tillsyn och kontroll omfattar bl.a.
sjötrafik och sjösäkerhet, fartygs registrering och identifiering, personers
inresa i, utresa från och vistelse i Sverige, in- och utförsel av varor, skyddsobjekt, militära skyddsområden och tillträde för utländska statsfartyg samt
tillsyn över svensk kontinentalsockel och ekonomisk zon.
Den dagliga operativa verksamheten bedrivs och samordnas inom fyra
regioner, understödda av det rikstäckande Kustbevakningsflyget. Centrala
ledningen kan överta ledningen av viss operation. Inom samtliga regioner
sker informations- och underrättelseinhämtning i samverkan med Maritimt Underrättelsecenter (MUC) som inrättats tillsammans med Polisen
och Tullverket. Av de anställda inom Kustbevakningen har drygt 500 polisiära och andra laga befogenheter. Fartygsflottan består av ett 40-tal större
enheter samt ett antal mindre.
Sjöfartsskyddet har en världsomfattande uppslutning från alla sjöfartsnationer som ingår i IMO (International Maritime Organisation) för att skydda
sjöfartssektorn från allvarlig brottslighet, inklusive terrorism. Alla fartygsanlöp till svensk hamn skall anmälas till Kustbevakningen. SJÖBASIS är från
augusti 2006 en ny databas med sjöinformation.
Gränskontroll till sjöss är ett självständigt ansvar för Kustbevakningen både
när det gäller personer och varor. Vid misstanke om brott mot inrese- och
införsellagstiftningen har Kustbevakningen också ett självständigt ansvar
att vidta vissa inledande straffprocessuella åtgärder.
Kustbevakningen har särskilda uppgifter i frågor om ordningshållning till
sjöss. En kustbevakningstjänsteman har enligt 3 § lagen (1982:395) om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning (LKP) samma befogenhet som en polisman har enligt 13 § polislagen. Om det uppenbart
behövs för att befogenheterna skall kunna utövas, får en kustbevakningstjänsteman stoppa och visitera fartyg eller inbringa det till svensk hamn
(4 § LKP).
Polisen har av främst resursskäl begränsat sjöpolisverksamheten till Stockholms respektive Västra Götalands län som tillsammans utgör en riksresurs. Samtidigt har en överenskommelse om samarbete träffats mellan
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Polisen och Kustbevakningen. T.ex. kan Kustbevakningen hjälpa Polisens
Nationella insatsstyrka att förflytta sig till sjöss.
Kustbevakningen kan också ge följande stöd till Polisen:
• lämna information om ett fartygs läge, kurs och fart,
• lämna information om själva fartyget, dess besättning, gods, tidigare
och förväntade hamnanlöp,
• stoppa, borda och visitera ett fartyg ute till havs,
• utföra transporter med snabbgående båtar,
• bistå med räddningsdykare,
• spana med radar,
• informera och varna allmänheten, t.ex. stoppa sjötrafik,
• spärra av och evakuera områden och
• leda och samordna insatser med hjälp av kustbevakningsflyget.

2.6 Särskilt om resurser vid bekämpning av
terrorism
De senaste åren har en rad terroristattentat skakat världen. Stödutredningen (SOU 2005:70) redovisade i sitt betänkande en sammanställning.
Exempel: Den 11 september 2001 utsattes USA för ett terroristattentat som saknar motstycke. Fyra civila passagerarplan kapades och
kraschades på ett samordnat sätt. Två flögs rakt in i World Trade Center i New York City och ett störtades i försvarshögkvarteret Pentagon i
Washington D. C. Ungefär 3 000 människor dödades.
Den 12 oktober 2002 exploderade kraftiga sprängladdningar i nöjesdistriktet Kuta Beach på Bali. 202 människor dödades och ännu fler
skadades.
Den 23 oktober 2002 ockuperade tjetjenska män och kvinnor beväpnade med automatvapen och sprängmedel en teater i Moskva. Fler än
800 människor togs som gisslan. Gärningsmännen krävde att Ryssland
skulle dra sig tillbaka från Tjetjenien inom en vecka, annars skulle de
spränga teatern. I samband med upplösningen av dramat omkom ett
stort antal människor.
Den 28 november 2002 inträffade ett bombattentat mot ett israeliskt
turisthotell i Mombasa i Kenya. Minst 15 personer dödades och ett 80tal skadades.
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I november 2003 skedde två självmordsattentat i Istanbul mot, i det
första fallet, judiska och, i det andra fallet, brittiska mål. Sammanlagt
fler än 60 personer dödades.
Den 11 mars 2004 genomfördes bombdåd mot förortståg i Madrid.
Tretton sprängladdningar hade placerats ut i tre fullsatta pendeltåg i
morgontrafik. Tio av laddningarna detonerade samordnat. 191 personer miste livet och omkring 1 900 skadades.
Den 1 september 2004 belägrade tjetjenska gärningsmän en skola i
Beslan i Ryssland. Belägringen pågick i tre dagar. Gisslandramat fick
ett blodigt slut. Nära 400 personer dödades varav drygt 150 var barn.
Ett hundratal skadades.
Den 7 juli 2005 skedde ett samordnat terrorattentat i London. Fyra
sprängladdningar på morgonen, tre i tunnelbanan och en på en buss,
dödade över 50 personer och skadade omkring 700. Två veckor senare,
den 21 juli 2005, påträffades fyra bomber i London, tre i tunnelbanan
och en på en buss. Ingen detonerade.
Den 23 juli 2005 utsattes den egyptiska semesterorten Sharm elSheikh för flera bombattentat. Självmordsbombare körde rakt in i
hotell och marknadsstånd. 88 personer dödades och närmare 200 skadades.
En insats med anledning av en terroristhandling innebär en kraftansträngning för Polisen i de flesta länder. Även om välutrustade och vältränade
särskilda inbrytningsstyrkor kan utföra svåra och precisionskrävande insatser, är riskerna för misslyckanden stora i gisslansituationer eller där tredje
person på annat sätt är omedelbart berörd av brottet. Härom råder stor
enighet i poliskårer världen över. Därför görs regelmässigt i dessa situationer först omfattande försök att trötta ut gärningsmännen och att få dessa
att ge upp genom polistaktiska förhandlingar. Först sedan förhandling inte
längre bedöms som en framkomlig väg eller då gärningsmannens agerande
annars motiverar det sker inbrytning eller andra interventionsåtgärder.
En händelse av detta slag ställer extra stora krav på lednings- och stabsarbete, samordning och samverkan som en del av den taktiska helhetsbilden.
Inom Polisen finns ett antal väl utbildade polistaktiska förhandlare. Dessa
finns i vissa polismyndigheter och vid RKP (Nationella insatsstyrkan). De
kan nås via rikskommunikationscentralen vid RKP. Särskild utrustning
för förhandlingsarbetet finns vid Rikskriminalpolisen. Vid polistaktiska
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förhandlingar måste den övergripande operativa ledningen vara beredd att
ta ställning till en rad olika frågor av principiell karaktär som erfarenhetsmässigt kommer upp i sådana sammanhang.
Insättandet av den Nationella insatsstyrkan, vars huvuduppgift är att bekämpa terroraktioner i landet, sker enligt de ordinarie reglerna för ledning
av polisverksamhet och polisförstärkning. Det tidigare kravet på medgivande från regeringen är numera borttaget. En annan sak är att terroraktioner alltid berör olika regeringsintressen.
Bestämmelser om den Nationella insatsstyrkan finns i 2 § första stycket
5, 6 §, 8 § och 9a § förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Föreskrifter och allmänna råd finns i RPSFS 2004:1, FAP
201-3.
Rikskriminalpolisen ansvarar för de uppgifter som ankommer på Rikspolisstyrelsen när det gäller den Nationella insatsstyrkan.
NI deltar i polisverksamhet som leds av RKP för att skydda transporter av
vissa slag (6 § 5 RM-instruktionen).
En polismyndighet som begär förstärkning från NI skall samråda med
RKP om uppgiften (6 § FAP) och det samverkansbefäl vid NI som ställs
till förfogade för förstärkningsuppgiften. Om personal ur styrkan behövs
för huvuduppgiften, annan mer angelägen uppgift eller om uppgiften inte
längre är förenlig med NI:s verksamhet, skall förstärkningen avbrytas.
Polismyndigheterna skall biträda när NI har behov av att göra objektinventeringar i polisdistrikten.
En framställning om att få ta i anspråk den Nationella insatsstyrkan för
huvuduppgiften eller som polisförstärkning skall göras av vederbörande
länspolismästare (beredskapshavande myndighetschef, 4 kap. 12 § PF) till
RKP (rikskommunikationscentralen).
När den nationella insatsstyrkan ställs till förfogande för huvuduppgiften
innebär detta ökade krav på polismyndigheten, den övergripande operativa ledningen, stabsarbete och samverkan. Således måste ledningsresurserna
normalt utökas för att på rätt sätt och på olika insatsnivåer kunna motta,
leda och stödja insatsstyrkan så att den kan fullgöra sin huvuduppgift. Det
kan gälla underrättelsestöd, spaning, observation och logistikhjälp.
Den Nationella insatsstyrkan koncentrerar sin verksamhet på sina specifika
uppgifter och det polistaktiska förhandlingsarbetet. Styrkans olika enheter
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leds av en insatsledare (IL). Den övertar således inte den övergripande operativa ledningen och inte heller i övrigt den mängd av arbetsuppgifter som
en särskild händelse av detta slag innebär. Polisinsatschef bör inte hämtas ur
den Nationella insatsstyrkan. Behov uppstår i flera avseenden att rätt docka
ihop insatsstyrkans resurser med lokala resurser, så att olika enheter på fältet
fungerar väl ihop, grupperingsmässigt, kommunikationsmässigt etc.
Lämpligen utses ett erfaret befäl ur begärande polismyndighet till förstärkningsmottagare och kontaktman med insatsstyrkan. Tiden för tilltransport
av NI utnyttjas för samverkan rörande den rad av speciella frågeställningar
som är förknippade med ianspråktagande av styrkan. Enligt överenskommelse med styrkans insatsledare säkras insatsområdet, brytpunkt och andra
områden av betydelse för insatsen. Viktigt är att tidigt klara ut styrkans
behov av förberedelser, tidigaste tidpunkt för omedelbar aktion samt tidigaste tidpunkt för planlagd aktion. Erfarenheten har många gånger visat
att misstänkta och efterspanade personer hunnit avvika, "fågeln är utflugen", när aktionen genomförs. Regelmässigt krävs därför att objekt och
riskpunkter hålls under observation i avvaktan på aktion.
Resurser ur den Nationella insatsstyrkan får användas som polisförstärkning även i annan polisverksamhet, om det kan ske med hänsyn till huvuduppgiften. Det är t.ex. lämpligt vid gisslansituationer, ingripande mot
beväpnad farlig person, farlig husrannsakan, polistaktiska förhandlingar,
kvalificerad spaning och kartläggning i svårtillgänglig miljö samt dykuppdrag i olika former.
De nordiska ländernas nationella insatsstyrkor genomför övningar tillsammans. I syfte att förstärka styrkornas kapacitet och uthållighet i samband
med större händelser har frågan väckts om inte styrkorna också bör samarbeta operativt inom ramen för det nordiska polisiära arbetet.
2.6.1 EU och terrorismbekämpning
I september 2001 antog det Europeiska rådet vid ett extra möte en handlingsplan mot terrorism. Handlingsplanen tar bl.a. upp ett förstärkt polisiärt och rättsligt samarbete, förbättrad luftsäkerhet och kampen mot
finansieringen av terrorismen.
I december 2003 beslutade rådet om en gemensam europeisk säkerhetsstrategi -–Ett säkert Europa i en bättre värld. I strategin poängteras vikten
av förebyggande arbete och att inget av de nya hoten är av renodlad militär karaktär. De kan därför inte hanteras endast med militära medel. Det
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krävs en blandning av resurser och instrument, t.ex. en samverkan mellan
underrättelseverksamhet, polis, rättsväsende, militär och andra medel.
Den 25 mars 2004, kort efter terrorattacken i Madrid, antog Europeiska
rådet en deklaration om terrorism. Den behandlar bl.a. utveckling av befintligt samarbete, förstärkning av gränskontroller och dokumentsäkerhet,
underrättelseutbyte samt internationellt samarbete. Samma dag utsågs en
EU-samordnare för kampen mot terrorism. Efter det första terrorattentatet i London i juli 2005 uttalade Europeiska rådet att arbetet med att
bekämpa terrorism skall stärkas ytterligare.
Den 29 oktober 2004 undertecknade stats- och regeringscheferna för de
25 medlemsstaterna och de tre kandidatländerna det fördrag om upprättande av en konstitution för Europa som de enhälligt hade antagit i juni
samma år. I det nya fördraget för EU ingår en solidaritetsklausul (artikel 143) om bistånd vid en terroristattack eller annan katastrof.
Artikel 1-43 p.1 lyder:
Unionen och dess medlemsstater skall handla gemensamt i en anda av solidaritet om en medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en
naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av människor. Unionen skall
mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även de militära
resurser som medlemsstaterna tillhandahåller, för att
a) förhindra terroristhot på medlemsstaternas territorier,
• skydda de demokratiska institutionerna och civilbefolkningen
från en eventuell terroristattack,
• bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska
myndigheter vid en terroristattack,
b) bistå en medlemsstat på dess territorium på begäran av dess politiska
myndigheter vid en naturkatastrof eller en katastrof som orsakas av
människor.
De närmare föreskrifterna för genomförandet av solidaritetsklausulen anges i artikel III-329. Där föreskrivs bl.a. att om en medlemsstat utsätts för en
terroristattack skall de andra medlemsstaterna lämna bistånd på begäran av
den drabbade medlemsstatens politiska myndigheter. Vidare föreskrivs att
närmare föreskrifter för hur unionen skall genomföra solidaritetsklausulen
skall anges i ett europeiskt beslut som antas av rådet på gemensamt förslag
av kommissionen och unionens utrikesminister.
Det anses oklart hur förpliktande solidaritetsklausulen egentligen är. Detta
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gäller särskilt den operativa förpliktelsen. Det är också oklart om det nya
fördraget över huvud taget kommer att träda i kraft. Detta kan ske först
när det har ratificerats av vart och ett av de undertecknande länderna. I
avvaktan på vad som sker med fördraget har det ansetts att solidaritetsklausulens anda skall vara vägledande för medlemsstaternas handlande.
I ett dokument bifogat till terrorismdeklarationen uttalade stats- och regeringscheferna i medlemsstaterna föresatsen att handla i klausulens anda.
Varje medlemsstat skall själv välja de lämpligaste medlen för att fullfölja
detta åtagande.
2.6.2 Samordnade terroristangrepp ställer särskilda
krav
De senaste åren har, som redovisats ovan, flera samordnade terroristangrepp inträffat på olika håll i världen.
Gemensamt för dessa händelser och särskiljande i förhållande till andra
typer av terrorangrepp är att flera dåd inträffar mer eller mindre samtidigt
samt att en andra omgång inträffar strax efter den första och drabbar även
de insatsstyrkor som ryckt ut. Angreppen sker på flera platser så att flera
skadeplatser uppstår. Inte sällan har den här typen av samordnade angrepp
genomförts så att de involverat flera jurisdiktioner samtidigt. Sammantaget
utgör de emellertid en gemensam attack som ställer särskilda krav.
Det gäller att kunna se skogen bland träden. Till sakens natur hör problematiken att händelsen till en början ser ut som en enskild särskild händelse.
Först senare, i det ögonblicket också insatsstyrkorna drabbas, framstår
angreppets hela vidd.
Samordnade angrepp ställer givetvis särskilda krav på insatsledningarna,
inledande resursanvändning, taktiskt genomförande och samordning.
Förutom att säkra insatsområdet genom väl tilltagen avspärrning och
bevakning måste bland annat området genomsökas efter misstänkta föremål, bevis och information hämtas in från allmänhet på platsen. Skyddet
av insatsstyrkorna är primärt en polisiär uppgift och det måste samordnas
med övriga insatsorgan, framförallt räddningstjänst och sjukvård. Särskilda
krav ställs också på spanings- och utredningsarbetet och på utformandet
av preventiva åtgärder. Mediebevakningen blir synnerligen omfattande,
liksom trycket på de politiskt ansvariga.
Redan vid det långsiktiga organiserandet och stationeringen av insatsresurserna kan viss hänsyn behöva tas till sårbarheten i en alltför centraliserad
och sammanhållen verksamhet.
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I det officiella samtalet finns emellertid många gånger ett behov av att normalisera hotbilder. Det kan vara av resursekonomiska skäl, politiska skäl
eller enbart för att lugna allmänheten. I vissa lägen kan det också vara tvärt
om. Genom allmänt hållna varningar till allmänheten kan man vilja skapa
ett krismedvetande och beslutsfattare möjligen vilja friskriva sig från kritik
om aningslöshet eller passivitet.
Ett effektivt agerande när det oväntade eller omöjliga inträffar underlättas
av att aktörerna har en viss mental förberedelse och känner trygghet i den
egna professionen. Krisförebyggande arbete ställs emellertid lätt mot vardagens mer närliggande behov och bortprioriteras. Risken för detta ökar
om ansvaret för åtgärderna är fördelat på många organ. Problematiken kan
lätt hamna mellan stolarna.
Genom övningar och diskussioner kring olika scenarier, som också kan
tillåtas vara utmanande, obekväma och svåra att förutse, kan ansvariga
organ öka sin förmåga att agera. Ansvars- och samverkansformerna kan
redas ut. Förståelsen för olika sammanhang och samband kan öka liksom
förmågan att analysera och bedöma, ”diagnostisera”, oklara skeenden och
inventera alternativa utvecklingslinjer och interventionsmöjligheter. Man
kan definiera vad som skiljer sig från vardagens standardrutiner och hur
man bör gå till väga för att i en akut situation få genomslag på fältet för
nödvändiga avsteg från de kända rutinerna. Innebörden av och agerandet
vid olika om-fall kan studeras mer detaljerat och underlätta såväl kommunikation som ordergivning när något hänt. Det gör det lättare att improvisera vid en oförutsedd händelse.
2.6.3 Polisens behov och möjligheter till stöd i
samband med bekämpning av terrorism
Vid terroristangrepp som är så storskaliga att de utlöser självförsvarsrätten
enligt FN-stadgan har Försvarsmakten egna stridsuppgifter. Det ankommer på regeringen att avgöra var gränsen går mellan ett storskaligt terroristangrepp som utlöser denna självförsvarsrätt och andra terroristangrepp.
De senaste årens omfattande terroristattacker i världen har aktualiserat
frågan om och i så fall när Polisens kompetens och resurser kan behöva
kompletteras med insatser från andra myndigheter. Många olika beröringspunkter kan uppstå liksom parallella ansvarsförhållanden. Helt klart
innebär en terroristattack att Polisens arbetssituation snabbt blir svår och
pressad. Det inträffade behöver inte heller vara en statisk händelse. Den
kan vara instabil och utvecklas på olika sätt. Olika konsekvenser kan bli
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följden av primärhändelsen. Beroende på vad som inträffat kan det också
bli en ”kamp mot klockan”. Beroende på vad som händer, det psykologiska, politiska och mediala trycket kan förtroendet och tilliten till insatsorganisationen snabbt eroderas.
Stödutredningen (SOU 2005:70) konstaterade att Polisen har förmåga
att med egna resurser klara flera skilda slags terroristattentat, men inte alla.
På en trappa med allt svårare fall når man efter hand situationer där Polisen inte utan olika former av förstärkning från andra myndigheter, främst
– men inte bara – från Försvarsmakten, kan bemästra situationen.
Stödbehovet har också en annan dimension som inte nödvändigtvis har
med händelsens svårhet att göra, nämligen det element som den utspelar
sig i. Handlingar av terrorismkaraktär som tilldrar sig i luftrummet, till
sjöss eller under vattnet har Polisen svårt att hantera, och det även om själva
händelsen inte är så stor. Ett genomgående behov av stöd gäller situationer
där CBRN-inslag (CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära ämnen) kan förekomma. I korthet såg Stödutredningen Polisens
behov av stöd i olika skeden ut på följande sätt.
Skede 1. Kärnan i det förebyggande arbetet mot terrorism utgörs av underrättelseverksamhet. Säkerhetspolisen kan i större utsträckning än idag behöva samarbeta med andra myndigheter, främst Försvarsmaktens underrättelseorgan MUST, för att få tillgång till information som bara MUST
kan få tillgång till och som behövs för att avslöja ett planerat terroristattentat. Även Säkerhetspolisens hotbildsanalyser kan ha nytta av militära
underrättelser och av material som Försvarets radioanstalt har hämtat in.
Ett samarbete av detta slag sker i och för sig redan. I ett sådant här skede
kan det också finnas behov av stöd till Polisen för bevakning och skydd av
befarade angreppsmål. I ett avvärjande läge kan Polisen behöva stöd med
vapeninsatser och med kapacitet på CBRN- området.
Skede 2. I samband med ett utdraget terroristattentat kan Polisen behöva
flera olika slags stöd från andra myndigheter, främst från Försvarsmakten.
Det handlar om allt från transporter, information och analyser till särskilda
vapeninsatser. Vid händelser till sjöss eller i luften tillkommer ett behov av
bistånd för att bemästra situationen där.
Skede 3. De åtgärder som är aktuella i skede tre är förundersökning och
lagföring. Också här kan Polis och åklagare behöva stöd från andra myndigheter. Det kan t.ex. handla om analys och spårning av farliga ämnen
(CBRN-fall), rättsmedicinska undersökningar, sammanställning och analys av lägesbilder och transporter. Vidare är underrättelser viktiga även i
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detta skede både för att kunna gripa gärningsmän som utfört terrordåd
och för att förhindra ytterligare befarade attentat.
Stödutredningens analys visade således att det finns situationer i samband
med bekämpning av terrorism och andra sådana omfattande brottsliga
angrepp på samhället där Polisen har behov av stöd från andra statliga
myndigheter. Den bästa lösningen på frågan hur Polisen skall kunna tillförsäkras stöd är att de inhemska resurser som redan finns hos andra
myndigheter ställs till Polisens förfogande i kampen mot terrorismen
och liknande brottslighet, menade Stödutredningen. Utredningen ansåg
det ganska självklart att, om stora samhällsvärden står på spel till följd av
befarade eller inträffade terroristangrepp, tillgängliga och användbara samhällsresurser skall kunna tas i anspråk. Detta är också samhällsekonomiskt
en bra lösning.
Utifrån en inventering av Stödutredningen kan olika polisiära hjälpbehov
bli aktuella:
• Luftrumsbevakning, d.v.s. information, övervakning, kontroll och avspärrning av ett luftområde.
• Andra former av avspärrningar och områdeskontroller till lands, sjöss
och i luftrummet.
• Bevaknings- och skyddsuppgifter.
• Lokalisering, identifiering, kommunikation och kontroll av ett flygplan i luften.
• Hejda och avvisa ett flygplan i luften.
• Oskadliggöra ett flygplan i luften.
• Information om ett fartygs läge, kurs och fart.
• Sammanställning och tolkning av annan sjöinformation.
• Preja och borda ett fartyg till havs.
• Oskadliggöra ett fartyg till havs.
• Avlyssna gärningsmännens kommunikation.
• Begränsa gärningsmännens möjligheter att få information utifrån,
inklusive störning av mobil kommunikation.
• Underrättelser kring händelsen.
• Transport med helikoptrar, snabbgående båtar och skalskyddade fordon.
• Analys och hantering av misstänkt eller verkligt farligt ämne samt åtgärder m.a.o. risk för läckage/spridning.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Röjning av explosiva föremål.
Spaning med olika slag av radar.
Spaning med obemannade farkoster (UAV).
Spaning under vatten.
Information och varning till allmänheten (t.ex. stoppa sjötrafik och
lufttrafik).
Sammanställning av information från flera håll – s.k. speglad lägesbild.
Utrymning.
Bevakning och skydd av olika platser.
Särskilda vapeninsatser, t.ex. för att avvärja ett pågående eller förestående angrepp.

Försvarsmaktens stöd till Polisen, andra statliga myndigheter, kommuner,
landsting och enskilda regleras för närvarande bland annat i förordningen
(2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Stöd får emellertid inte lämnas om det finns risk för att Försvarsmaktens personal kan
komma att behöva bruka tvång eller våld mot enskilda (7 §). För Polisens
vidkommande skall begäran om försvarsmaktsstöd, som inte är av mindre
omfattning, göras av Rikspolisstyrelsen (RKP) (12 §) hos Högkvarteret
eller den Operativa insatsledningen (13 §). Försvarsmaktens personal får
inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att
personalen kan komma att skadas (10 §).
De stödåtgärder som Polisen kan behöva från andra statliga myndigheter
kan inte fullt ut ges inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det gäller
t.ex. möjligheten för personal från Försvarsmakten att använda s.k. laga
befogenheter (tvång och våld) vid ingripanden mot enskilda. Stödutredningen föreslog därför en ny lag – Lagen om stöd till Polisen i samband
med bekämpning av terrorism och annan liknande svår brottslighet.
Enligt den föreslagna lagen skulle Polisen vid behov kunna begära stöd i
arbetet med att förebygga, förhindra, utreda eller på annat sätt ingripa mot
sådana brott som kan utgöra brott enligt lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott och som är särskilt svårbemästrade eller mot andra sådana
omfattande brottsliga angrepp på samhället. Till den sistnämnda gruppen skulle höra vissa extrema fall av grov, organiserad brottslighet, både
med och utan koppling till terrorism, samt sådan brottslighet som brukar
betecknas som systemhotande, d.v.s. som utsätter rättsväsendet och andra
samhällsordningens grundpelare för påfrestningar av allvarligt slag.
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Stöd enligt den nya lagen föreslås kunna lämnas bland annat som underrättelser och annan information samt i form av utrustning, transporter och
personella resurser. En myndighet skall enligt lagen lämna stöd om den
har resurser som är lämpliga för uppgiften och det inte medför synnerligt
hinder i dess ordinarie verksamhet. När myndigheter lämnar stöd enligt
den föreslagna lagen får endast sådan personal som har lämplig utbildning,
kompetens och erfarenhet för uppgiften medverka. De stödjande myndigheterna skall se till att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.
Personal från Försvarsmakten föreslås ha polismans befogenhet enligt polislagen när stöd lämnas enligt lagförslaget. Sådan personal bör också ges
samma befogenhet som polisman har enligt 24 kap. rättegångsbalken att
gripa någon. Förslaget skulle göra det möjligt att – under Polisens ledning
– sätta in Försvarsmaktens personal i extrema situationer för att använda
våld mot enskilda. En sådan situation kan t.ex. uppstå om Försvarsmaktens personal medverkar i att befria personer som hålls som gisslan av terrorister.
Inom Försvarsmakten är i princip enbart anställda och kontraktspersonal
skyldiga att delta i stödverksamhet enligt förslaget till den nya lagen. Den
som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning med totalförsvarsplikt får delta endast om det är förenligt med utbildningen. Totalförsvarspliktiga och personal från andra myndigheter än Försvarsmakten får
inte användas för uppgifter som kan medföra en inte obetydlig risk för att
personalen kan komma att skadas. Polisen har ledningsansvaret över de
resurser som andra myndigheter lämnar som stöd enligt den föreslagna
lagen. Den myndighet som lämnar stöd skall svara för den praktiska ledningen av de egna resurserna. När personal från Försvarsmakten utövar
polismans befogenhet skall detta dock alltid ske under direkt ledning av
ett polisbefäl.
En viktig fråga i sammanhanget är ledningsfrågan. När uppgiften primärt
faller inom Polisens ansvarsområde är det naturligt att andra organ som
deltar i insatsen samordnar sig (jfr vad som ovan i avsnitt 2.1.4 anförts om
parallellt ansvar och kritisk faktor) med Polisen. Stödjande, eller förstärkande organ, måste inordna sig under Polisens överordnade ledningsansvar.
Den stödjande myndigheten skall själv svara för den närmare, praktiska
ledningen av de egna resurserna inom ramen för de uppdrag och instruktioner som Polisen lämnar. Polisens metod att leda kan variera beroende
på hur stor koppling stödinsatsen har till de uppgifter som Polisen utför i
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det enskilda fallet. I sakens natur ligger att personal från Försvarsmakten
som förväntas utöva polismans befogenhet måste vara nära knuten till ett
polisbefäl i insatsorganisationen. Ett beslut om tilldelning av uppdrag och
om insats skall givetvis föregås av en dialog mellan polismyndigheten och
det stödjande organet.

2.7 Regeringen
Regeringen har ansvaret för ordning och säkerhet i riket. Det politiska ansvaret för åtgärder av olika slag vilar också på regeringen.
I vissa polisiära situationer kan det uppkomma frågor av sådan betydelse
att regeringen måste kontaktas och hållas underrättad (se t.ex. 10 kap. 8 §
RF). Regeringskansliet är organiserat så att det alltid finns en beredskap vid
oväntade händelser. Det innebär att regeringen, om det behövs, också kan
fatta beslut mycket snabbt.
2.7.1 Regeringens direktivrätt
Av 11 kap. 6 § regeringsformen framgår att de centrala ämbetsverken och
länsstyrelserna lyder under regeringen liksom annan statlig förvaltningsmyndighet, t.ex. Polisen, som inte är myndighet under riksdagen. Det
innebär lydnadsplikt i förhållande till regeringen, således inte i förhållande
till ett enskilt statsråd (SOU 1972:15, sid. 195). Regeringens direktiv riktas
till myndigheten i fråga och inte till en viss tjänsteman. Direktivrätten gäller
för polisens faktiska handlande men inte när det är fråga om tillämpningen
av rättsregler. I 11 kap. 7 § regeringsformen stadgas att ingen myndighet,
inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma
hur en förvaltningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ett ärende som
rör myndighetsutövning mot enskild eller kommun eller som rör til�lämpning av lag.
1975 års polisutredning berörde i sitt slutbetänkande (SOU 1979:6, sid.
281 ff) polisverksamheten vid vad man kallade mycket allvarliga händelser. Därvid behandlade utredningen även de principiella aspekterna på
regeringens möjligheter att ingripa i polisverksamheten. Såväl regeringens
direktivrätt som den s.k. konstitutionella nödrätten berördes. Polisutredningen belyste i ett exempel regeringens direktivrätt: Med stöd av sin
befälsrätt enligt 11 kap. 6 § regeringsformen torde regeringen i ett extraordinärt läge t.o.m. kunna ge polisen order om att t.ex. storma en byggnad.
Däremot kan regeringen inte beordra polisen att gripa en viss person. I
det senare fallet är man nämligen inne på området för den egentliga rätts51

tillämpningen i motsats till faktiska åtgärder. Man måste även ha i minnet
att s.k. ministerstyre i princip inte är tillåtet.
Konstitutionsutskottet har vid flera tillfällen behandlat frågan om så kallade informella kontakter mellan företrädare för regeringen med Regeringskansliet och myndighterena. Utskottet har då framhållit att stor återhållsamhet måste iakttas med vad som brukar kallas otillåtet ministerstyre.
Av 7 kap. 3 och 4 §§ regeringsformen framgår att regeringsärenden avgörs
av regeringen vid regeringssammanträde. Minst fem statsråd skall delta i
regeringssammanträdet. Vid regeringssammanträdet skall protokoll föras
(7 kap. 6 § regeringsformen ). I exceptionella situationer har man dock
frångått denna regel. Sedan regeringen fattat beslut ankommer det på
myndigheterna på olika nivåer att verkställa regeringens beslut.
2.7.2 Nödregler och konstitutionell nödrätt
Regler som gäller för viss verksamhet kan i en krissituation upplevas som
ett hinder för effektiviteten. Läget kan kräva snabba beslut i en för beslutsfattarna pressad situation, som uppfattas som så stressande att man inte kan
iaktta de regler som gäller för verksamheten.
Brottsbalkens nödregler

Brottsbalkens (BrB) regler om nöd och nödvärn ändrades år 1994. Genom ändringen blev bestämmelserna ansvarsfrihetsregler från att tidigare
ha varit straffrihetsregler. En gärning som någon begår i nödvärn utgör
numera brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet,
det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat brottsligt angrepp på
person eller egendom, den som med våld eller hot om våld eller på annat
sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, den som olovligen trängt
in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller den som vägrar
att lämna en bostad efter tillsägelse (24 kap. 1 § BrB). I 24 kap. 2 och 3
§§ BrB finns regler om våldsanvändning bl.a. för att hindra rymning och
vid myteri.
En gärning som någon i annat fall begår i nöd utgör brott endast om den
med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och
omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Nöd föreligger när
fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat av rättsordningen skyddat
intresse (24 kap. 4 § BrB).
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Det torde i första hand vara dessa bestämmelser som kommer i fråga när
en beslutsfattare vill åberopa ansvarsfrihet för att ha brutit mot gällande
regler i en krissituation. Bestämmelserna är – i vart fall såvitt avser nödrätt
– allmänt hållna och ger ett vagt och osäkert stöd för ett lagstridigt handlande.
Konstitutionell nödrätt

Uttrycket ”konstitutionell nödrätt” brukar användas för att täcka situationer då regeringen eller en myndighet ansett sig tvungen att handla mot gällande regler. I en mer inskränkt betydelse används uttrycket för situationer
när ett handlande eller tänkt handlande står i strid med grundlagen.
Den konstitutionella nödrätten är ett mycket bristfälligt instrument för
att nödtorftigt skyla ett grundlagsbrott och särskilt riskabelt att använda i
orostider. Ett beslut med tillämpningen av konstitutionell nödrätt riskerar
att inte betraktas som legitimt. I stället har man valt att för vissa typer av
utomordentliga förhållanden med stöd av 13 kap. 6 § regeringsformen
skapa fullmaktslagar.
2005 års katastrofkommission skriver i sitt betänkande (sid 57): "I Sverige
har riksdagen i huvudsak tagit avstånd från den konstitutionella nödrätten.
Det kan dock finnas ett begränsat utrymme för en sedvanerättsligt grundad konstitutionell nödrätt vid sidan av författningen. Hur långt denna
sträcker sig är dock oklart. Frågan om den konstitutionella nödrätten
har uppmärksammats av konstitutionsutskottet i flera ärenden, och dess
innebörd får sin belysning genom utskottets granskningspraxis, där förhållandena i anslutning till inträffade händelser bedöms i efterhand."
I litteraturen har den konstitutionella nödrätten främst behandlats i sikte
på statsmakternas handlande i krissituationer (se bl.a. SOU 1963:17, sid.
473. SOU 1972:15, sid. 214 f. SOU 2003:32, sid. 95 ff. SOU 2005:104,
sid. 57).
Se om krissituationer och regelverket Claes Eklundh och Nils Stjernquist
i Kungl Krigsvetenskapsakademiens publikation När krisen kommer, sid.
28 ff, som dock utgår från den äldre lydelsen av 24 kap. BrB.
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Per Johansson, FOI (tidigare FOA), har inventerat de beslut av nödrättskaraktär som regeringen fattat vid extraordinära situationer och
som därefter granskats av Konstitutionsutskottet. Merparten av dessa
beslut har anslutning till polisinsatser och rör för Polisen viktiga förhållanden, t.ex.:
* Beslut om betalning av c:a en halv miljon kronor till kapare,
		 (KU 1973:20, bilaga 11.).
* Beslut om flyttning av en intern från Norrköpingsfängelset till
		 allmänna häktet i Stockholm för senare förening med bank		 rånare samt frigivande av intagna på fångvårdsanstalt efter
		 krav från kapare, (KU 1974:22, s. 17 ff, samt bilaga 5).
* Beslut om och verkställande av utvisning av skadad och på
		 sjukhus intagen terrorist, (se även JO 1975/76, sid. 183 ff.).
Regeringsbesluten vid en extraordinär situation är enligt Per
Johanssons undersökning anknutna till
•
		
•
•
•

ett direktiv om en konkret åtgärd eller faktiskt operativt
handlande,
ett medgivande av en viss åtgärd,
en ändring av ansvarsförhållanden,
en verkställighet.
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3. Ledning av insats
3.1 Allmänt
3.1.1 Anpassad ledning
I 1 kap. 1 § regeringsformen, stadgas bl.a. att ”den offentliga makten utövas
under lagarna”. I 2 kap. regeringsformen anges de grundläggande fri- och
rättigheterna och formerna och förutsättningarna för begränsningar av
dessa.
Ändamålet med polisverksamheten uttrycks i 1 § PL:
”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet
skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet
samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.”
Polisens uppgifter framgår av 2 § PL.
I första hand skall Polisens arbete inriktas på att förebygga brott och andra
störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Arbetet skall, enligt
regeringens inriktning av polisverksamheten, vara problemorienterat och
underrättelsestyrt.
Att framgångsrikt kunna leda polisinsatser vid särskilda händelser är minst
lika viktigt och förtroendeskapande som att kunna leda det polisiära vardagsarbetet. Det krävs att Polisen har förmåga i båda avseendena. Varje
polismyndighet skall upprätta planer för Polisens insatser vid särskilda
händelser och för Polisens insatser vid skyddet av viktigare objekt i polisdistriktet (3 kap. 12 § PF).
För att verkställa sina tjänsteuppgifter får Polisen vidta de åtgärder som är
försvarliga för att fullgöra dessa uppgifter, så länge det inte är fråga om att
begränsa en grundlagsskyddad rättighet eller att vidta åtgärder som står i
strid med någon annan författning. Åtgärder som innebär sådana ingrepp
kräver lagstöd. Dessa allmänna principer för polisingripanden (bl.a. behovs- och proportionalitetsprinciperna) är fastlagda i 8 § PL.
Kravet på ledning varierar från situation till situation och i olika typer av
händelser. Ledningen blir olika under förberedandet (förberedelsefasen),
genomförandet (genomförandefasen) och avvecklingen (avvecklingsfasen)
av en polisinsats.
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Därför krävs flexibilitet och att ledningsresursen anpassas så att den vid
varje tillfälle är tillräcklig i förhållande till uppgiften/händelsen och polisinsatsen samt den händelseutveckling som man inte kan bortse från. Under
olika faser kan ledningen därför behöva tillföras kompetens från skilda
områden som stöd i ledningsverksamheten.
Särskilda händelser kännetecknas ofta av:
• Överraskning.
• Komprimerade tidsförlopp.
• Omedelbara risker till liv och hälsa.
• Ett upptrappat flöde av aktiviteter.
• Successiv tillväxt av insatsorganisationen.
• Flera möjliga utvecklingar av händelsen och svårigheter att med säkerhet förutse utvecklingen. En motpart som agerar oreflekterat, till
synes ologiskt och slumpartat eller på annat sätt utan en fastlagd teori
för sitt handlande, d.v.s. utan någon egentlig insatsdoktrin.
• Flera möjliga handlingsalternativ.
• Komplexa beslutssituationer där hänsyn måste tas till flera intressen.
• Omfattande förfrågningar till myndigheterna från anhöriga, allmänhet och media.
• Otillräckligt med information.
• Motsägelsefull information.
• Svårigheter att skaffa full vetskap om vad som händer (ogenomskinlighet) och därmed svårigheter att göra rättsliga bedömningar.
• Engagemang av flera samhällsaktörer (parallella uppgifter och ansvar)
och stort samverkansbehov.
• Omedelbar och närgången mediatäckning av den särskilda händelsen
och polisinsatsen.
• Ingående granskning i efterhand av de åtgärder som vidtagits eller
borde ha vidtagits.
Dessa omständigheter påverkar i sin tur det polisiära ledarskapet. Ju mer
omfattande och komplicerad en händelse är och ju större obalans som
råder mellan behov och tillgång till resurser, desto större krav ställs på personalen och dess ledning. Risk uppstår för ett kortsiktigt tänkande och beslutsfattande, tunnelseende, avskärmning och bristande helhetssyn, stress
och förlorad kontroll över händelse och insats.
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Särskilda krav på insatsledning ställs på alla berörda nivåer när situationen
innebär:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betydande värden står på spel.
Stor personalinsats.
Omfattande polisförstärkning.
Omfattande eller komplicerat behov av stöd från andra organ, t.ex.
från Försvarsmakten.
Tidspress och krav på snabba beslutsprocesser.
Komplicerad motpart/händelse.
Komplexa situationer.
Dynamiskt förlopp (inklusive ändrade tidsdimensioner).
Särskilda riskförhållanden.
Stor osäkerhet.
Något udda eller annorlunda.
Långdragen uppgift/händelse.
Stor påfrestning på personalen.
Många berörda människor.
Stort insatsområde.
Samtidiga insatser på flera platser.
Vid avsaknad av konkret insatsområde (t.ex. händelse utomlands eller
i cyberrymden, vid fartygsförlisning, vid komplicerade hot om brott).
Behov av omfattande akuta förundersökningsåtgärder parallellt med
annan insats.
Omfattande ingrepp i annans rätt.
Stor uppmärksamhet.
Stort politiskt intresse.
Omfattande samverkan (t.ex. vid större utrymning) (Många vill ta
ansvar).
Flera samtidigt berörda nivåer av samhället (integrerade förlopp,
parallella aktiviteter från flera organ och autonomt handlande).
Nationella och internationella dimensioner.
Insatserna är särskilt kostnadskrävande.
Komplicerade förhållanden i övrigt.

Vissa särskilda händelser är kända i mycket god tid. Europamästerskapen
i fotboll 1992 och EU-toppmötet i Göteborg 2001 var exempelvis väl
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kända lång tid i förväg. I sådana fall finns det goda möjligheter för Polisen
att samverka med bl.a. arrangörer, klara ut beröringspunkter, skapa samsyn
och förbereda polisinsatserna utifrån olika alternativ.
En samordnings- och planeringsorganisation behöver som regel utses i
och med att beslut fattats om ett stort evenemang. Allteftersom anpassas
organisationen och förses med erforderlig sakområdeskompetens. Så snart
det bedöms lämpligt, men så tidigt som möjligt, bör en insatsorganisation
bestämmas och ledande befattningshavare utses inom Polisen. Det gör det
möjligt för dessa att inleda förberedelser av de polisiära uppgifterna.
Det är ofta svårt att rätt väga av de polisiära behoven långt i förväg. Det
ställer krav på polisledningsförmågan. Situationen i stort och hotbilden
kan förändras på många sätt under planeringsarbetets gång. Polisen kan
därför tvingas förbereda insats för olika nivåer och hålla alternativa handlingsvägar öppna. Vissa detaljförberedelser kan vara lätta att göra medan
andra kan vara svåra att bedöma och inleda. Omvärldsbevakning genom
kriminalunderrättelsetjänsten är som regel mycket angeläget.
Det fordrar även god förmåga till samverkan och flexibilitet från Polisens
sida. Polisorganisationen i stort kan behöva förberedas på att en större
förstärkningsrörelse kan bli aktuellt och att det i sin tur t.ex. kan påverka
personal- och semesterplaneringen, att utbildningsbehov kan föreligga i
förstärkande polismyndigheter, att viss utrustning kan behöva anskaffas,
att underrättelsesamverkan tidigt kan behöva inledas m.m. Även polisväsendets högsta ledning kan behöva engageras för att hantera vissa strategiska frågor.
EU-samarbetet har inneburit att manualer och handböcker utarbetats för
vissa typer av återkommande händelser som berör unionens gemensamma
intressen. Dessa måste beaktas.
3.1.2 Polisens nomenklatur
I samband med utvecklings- och förändringsarbete i en organisation kan
begrepp lätt få olika innebörd på olika håll i organisationen. Olika organisationskulturer kan utveckla sig.
Den nomenklatur som avser insatsledning inom Polisen, det s.k. kommenderingsspråket, måste vara så enhetlig som möjligt för att underlätta vid
ledning, förstärkningsrörelser och samverkan.
Det räcker emellertid inte med en gemensam definition av olika begrepp.
Det gäller dessutom att hålla fast vid den gemensamma nomenklaturen.
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Den måste genomsyra vardagsverksamheten, planer, insatsorder och användas vid utbildningar.
I FAP finns den gemensamma nomenklaturen (Nomen P) för polisinsatser.
3.1.3 Om begreppet polisledning
Att besluta och handla är enligt organisationsteorin huvudaktiviteter i alla
organisationer. Organisationerna, så även polismyndigheterna, har bildats
för att uppnå mål. Polisverksamhetens ändamål och Polisens uppgifter
anges i polislagen. Varje organisation, permanent eller tillfällig, har behov
av principer och rutiner för att åstadkomma rättsenliga, trygga och effektiva beslut och åtgärder.
Rationellt beslutsfattande sker som regel enligt en viss process:
•
•
•
•
•

Uppgiften och målsättningen klargörs (problemformulering).
Olika handlingsalternativ identifieras.
Konsekvenserna av handlingsalternativen reds ut.
Det handlingsalternativ som bäst når det tänkta målet väljs.
Uppföljning och anpassning sker under genomförandet.

Samtidigt som beslutsfattandet kan vara mycket strukturerat och de olika
faserna i beslutsprocessen kan vara tydligt iakttagbara, är det faktiska beslutsfattandet många gånger begränsat i sin rationalitet och kan till och
med vara intuitivt. Det behöver inte vara fel, men kan få negativa konsekvenser. I många fall klarläggs inte uppgift och mål tillräckligt tydligt. Man
vet inte vad man gör och varför. Problem kan också tonas ner och till och
med undvikas eller definieras bort, för att man inte skall behöva göra något
åt dem. Man ser inte alltid alla handlingsalternativ eller väljer ett som tycks
tillräckligt bra, utan att skärskåda alla. Det är vidare lätt att falla in i ett vanemässigt handlingsmönster där man gör som man alltid har gjort. Gick
det bra förra gången så går det nog bra även denna gång.
Det optimala alternativet kan således utebli av många orsaker, t.ex.:
•
•
•
•
•

Vi agerar utan att veta vilket problemet egentligen är.
De första intrycken låser tankesättet.
Vi filtrerar informationen.
Det är svårt att få grepp om vad som händer.
Vi klarar inte ut vad som är Polisens uppgift och vad vi vill göra.
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•
•
•
•
•

Kunskaperna om hur vi bör och får agera är begränsade.
Vi använder enbart de resurser vi ser i vår omedelbara närhet.
Vi förstår inte hur andra aktörer kan vara berörda.
Snäva intressen går före helhetssyn.
Intresset att ta reda på om och i vilken grad vi lyckats är begränsat.

Många gånger ställs Polisen inför oklara och mångtydiga situationer och
måste ändå agera. Det gör polisarbetet svårt och kan skapa en benägenhet
att mer parera i en situation än att agera genomtänkt och överlagt. Även
om ändamålet med polisverksamheten är allmänt beskrivet är uppgiften
att vara aktiv: förebygga, förhindra och vidta åtgärder. Polisen får inte nöja
sig med att bara låta problemen lösa sig själva. I akutskedet av en händelse
och då tidsnöden är påtaglig är ofta behovet av välanalyserade beslutsgrunder stort, eftersom viktiga värden kan stå på spel och de negativa konsekvenserna av beslut som fattas eller uteblir kan vara svåra att reparera.
Ledning är den funktion genom vilken insatsagerandet utformas så att det
motsvarar behovet över tid och rum. Det innebär en komplex helhet av
processer med flera aktörer involverade. Dessa aktörer interagerar inom
och mellan organisationer som har olika organisationskulturer. För att
processerna skall fungera väl behövs samsyn kring grundläggande principer och värderingar. Det underlättar i sin tur tolkningen av situationer
och förståelsen av den egna rollen i dessa. Kvaliteten på beslutsförmågan
anses öka i takt med stressnivån, men bara till en viss punkt varefter den
försämras. Ett stort stresspåslag kan snabbt leda såväl till fysisk som psykisk
utmattning.
De flesta ledningssystem innefattar en uppdelning av ledningsbegreppet
beroende på innebörden av den ledning som förväntas på olika nivåer. Det
innebär, som anförts ovan, att termen ledning vid närmare betraktande
betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang termen används.
I militära sammanhang delar man upp ledningen i strategisk ledning
(nationell nivå för politiska och strategiska åtgärder), operativ ledning
(ledning av samlade, stora operationer), taktisk ledning (ledning av enskilt
förband) och stridsteknisk ledning (den direkta vapeninsatsen). Liknande
uppdelningar finner man inom näringslivet och i poliskårer i andra länder.
Exempel: Engelsk polis delar upp ledningsbegreppet i tre nivåer: gold
level, silver level och bronze level.
Gold level etableras då det gäller att samordna mer än en händelse eller en
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insats där flera större insatsområden är aktuella. Nivån ställer upp policyramar för insatsen, fördelar resurser, ansvarar för övergripande prioriteringar
och planlägger för återgången till normala vardagsförhållanden efter det att
läget stabiliserats. Regeringskontakter faller givetvis på denna ledningsnivå.
Då flera samhällsaktörer är involverade, eller samverkansbehovet annars är
omfattande, svarar gold level för att en övergripande samverkansgrupp organiseras. Silver level påminner snarast om polisinsatschefsnivån vid stora
polisinsatser, d.v.s. då flera avdelningar är insatta. Bronze level motsvarar
avdelningsnivån eller polisinsatschefens verksamhet vid mindre händelser
av mer vardagsnära slag.
Vid vissa stora såväl planerade som överraskande händelser ,t.ex. i London,
etableras ibland en gold level för att hantera en stor insats i dess helhet,
övergripande och samordnat. Flera chefer kan därvid finnas på silver level
för att vardera hantera verksamheten inom ett specifikt avsnitt av insatsen.
Såväl gold som silver är då grupperade intill varandra i polishögkvarteret.
Ledningen på fältet sköts av bronze level. En sådan ledningsstruktur och
grupperingsmodell tillämpas exempelvis vid omfattande kriminalpolisiära
razzior och större statsbesök med många specifika insatsområden.
Polisförordningen skiljer på styrning av polisverksamhet av mer politisk
natur och polisledning, som avser ledning av polisverksamheten i särskilda
fall (jmf 3 kap. 2 § PF). Polisledningsverksamhet brukar även kallas för
operativ ledning av Polisen.
Polisledning utövas på olika sätt beroende på vilken nivå i polisorganisationen som ledningsverksamheten äger rum. Olika begrepp har använts
inom Polisen, men också hos samverkande organ. Man har talat om yttre
ledning i förhållande till inre ledning och främre ledning som skillnad till
bakre ledning. Ibland har med operativ ledning menats enbart det direkta
styrandet av ingripanden, utredningar och insatser, medan ett mer övergripande styrande av samma verksamheter ansetts vara något annat än
operativt arbete.
På brottsutredningsområdet finns begreppet förundersökningsledning som
är reglerat i processrätten. Då polismyndigheten leder förundersökningen
är den operative utredningsledaren även förundersökningsledare. Om
förundersökningsledarskapet tas över av åklagare leds Polisens operativa
utredningsarbete även i fortsättningen av den operative utredningsledaren
efter direktiv från förundersökningsledaren.
Oklarheterna i begreppsbildningen har historiskt sett flera orsaker. Klart
är att det finns ett behov att sätta namn på olika sorters ledningsverksamhet inom Polisen, att ha en samstämmig terminologi och att hålla fast vid
62

bestämda begrepp. Sedan mitten av 1980-talet har polisledningsverksamheten, i harmoni med nomenklaturen hos viktiga samverkande organ,
delats in i
• strategisk ledning, (se vidare avsnitt 3.2.2)
• övergripande operativ ledning , (se vidare avsnitt 3.2.3) och
• minutoperativ ledning, (se vidare 3.2.4).
Dessa begrepp används i denna handbok.
Ledning är en process för planering, genomförande och uppföljning som
fortlöpande fordras för att nå uppställda mål. Det är med andra ord fråga
om en rationell, analytisk problemlösningsprocess. Av detta följer att ledning inte bara avser det direkta och omedelbara styrandet av styrkor på
fältet. Till ledningen hör även att fatta olika beslut på myndighetsnivå och
att t.ex. ta ställning i ekonomiska och personaladministrativa frågor, även
när det gäller insatsverksamheten. Ekonomiskt ansvarstagande liksom ansvarstagande för en rad personalfrågor måste ske på alla nivåer av polisverksamheten. Det gäller att sätta in resurserna så att de används effektivt för
att förutse, förebygga, avvärja och lösa polisiära uppgifter samt att återställa
den normala ordningen och säkerheten.
Ledning kan vidare sägas bestå av chefers ledningsmetoder, analys- och
bedömningsarbete, beslutsfattande samt mål- och uppdragsformulering,
stabers arbetsmetodik och de tekniska hjälpmedel som krävs för underrättelse- och informationshantering.
Ledarskap brukar beskrivas som förmågan att skapa de betingelser som
gör att medarbetarnas kunskap, förmåga, intresse, initiativkraft och vilja till
samverkan koncentreras för att på bästa sätt genomföra förelagda uppgifter
med tillgängliga resurser. Ledarskapet måste uppmuntra, involvera och ge
utrymme för underställda chefers och personals agerande.
Begreppet polisledning innefattar principiellt mycket viktiga delar såsom
formellt ansvar, ansvarstagande (viljan att ta ansvaret), beslutsrätt, beslutsskyldighet, målformulering, prioritering, inriktning, uppgiftsfördelning,
resursutnyttjande och uppföljning. Därför får oklarhet inte föreligga om
vad man på olika nivåer avser med begreppet ledning.
Polisledning kan ta sig uttrycksformer som t.ex. att bestämma om prioritering, inriktning av verksamhet, samordning av verksamhet, att bestämma
om resursfördelning och också i att utöva tillsyn över polisverksamheten.
Dessa uttryck för polisledning är vanliga på de högre nivåerna i polisorganisationen (övergripande operativ nivå). På de högre nivåerna behöver
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således polisledning vid olika händelser inte nödvändigtvis ta sig uttryck i
att länspolismästaren omedelbart leder en polisstyrka i det särskilda fallet.
Sättet att utöva övergripande operativ polisledning varierar beroende på
uppgiften som skall lösas (insatsanpassad ledningsverksamhet).
Länspolismästaren har ansvar för hela verksamheten inom sitt område
och har att utöva ett insatsanpassat ledarskap. Många av länspolismästarens uppgifter är normalt fördelade till andra (delegerade). Delegationsförhållandena kan skilja sig mellan vardagliga förhållanden och särskilda
händelser.
De som leder en polisinsats eller en del av en insats skall, lagenligt och inom
givna ramar, planera, genomföra och följa upp verksamheten så att målet
med insatsen nås och Polisen löser sin uppgift. De skall vara medvetna om
kommenderingsspråket och betydelsen av begreppen chef, ledare, förman
och befäl samt innebörden av formellt respektive informellt ledarskap. De
skall fortlöpande motivera personalen, bl.a. genom att klargöra målet med
insatsen. De skall vinnlägga sig om entydighet och klarhet. De skall handla
så att de skapar goda förutsättningar för att lösa uppgiften, god arbetsmiljö,
förtroende och en god anda samt vara ett föredöme och visa respekt för
andra människor.
De skall fortlöpande klargöra polisinsatsens inriktning i stort, insatsens
bedrivande under olika faser och etapper, och dokumentationskraven.
Särskilt skall markeras skillnaderna mellan en preventiv och en repressiv
inriktning av verksamheten. Detta har stor betydelse för det taktiska genomförandet av insatsen.
De som leder en polisinsats måste ha förmåga och även vara beredda att
anpassa sin ledning till de krav och möjligheter som olika händelseutvecklingar kan medföra. Det fordrar flexibilitet och förmåga att växla från det
planlagda till ett situationsanpassat och intuitivt ledande. Det är viktigt att
ha en beredskap för att fatta beslut även på begränsat och osäkert underlag och att inte låsa sig vid förutfattade meningar eller schablonföreställningar.
Ledningen skall präglas av:
•
•
•
•
•

Engagemang och tillgänglighet.
Förutseende.
Förmåga att klara ut roller.
Förmåga att bedöma underrättelser och annan information.
Förmåga att prioritera och fokusera.
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• Förmåga att formulera mål och uppgifter.
• Förmåga att skapa och kommunicera en gemensam bild av läget
(gemensam lägesuppfattning).
• Förmåga att se beröringspunkter och behov av samverkan samt förmåga att integrera och samverka.
• Förmåga att ta till sig kompetens.
• Förmåga att organisera och optimalt använda egna och tillförda resurser.
• Rättsenlighet.
• Agerande.
• Flexibilitet och anpassning.
• Handlingsberedskap (omfallsberedskap).
• Medvetenhet om hot mot den egna ledningsförmågan.
• Uthållighet.
• Konsekvens.
• Noggrannhet.
Det enkla skall eftersträvas. Ansvars- och ledningsförhållandena skall
vara tydliga.
De som leder en polisinsats måste alltid försöka skaffa sig handlingsberedskap och handlingsfrihet. Det kan göras genom att t.ex. studera tidigare
liknande händelser och därvid gjorda erfarenheter, underrättelseinhämtning, spaning och observation, bedömandeverksamhet, alternativinventering, omfallsplanering, klarläggande av rättsläget för olika situationer,
uppföljning, bevakning, personalplanering, underhåll, uthållighet och
reserver.
Tillgång till tillförlitlig information, fortlöpande uppföljning av händelsen
och insatsen och en gemensam lägesuppfattning samt insikt om var informationsläget är osäkert är av stor betydelse.
Föreligger flera uppgifter samtidigt skall de som leder polisinsatsen ta ställning till om dessa skall utföras samtidigt eller i en viss prioritetsordning
(skedesindelat/etappvis) och hur resurserna skall fördelas mellan de olika
uppgifterna.
Insatsen får inte enbart bli en serie pareranden. Det gäller för insatsledningen att även försöka styra händelsen (proaktivt och problemorienterat)
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för att förebygga ytterligare fara, avvärja fara och att försöka finna en idé
för hur man skall kunna uppnå ett avgörande i en svår och komplicerad
pågående händelse samt hur insatsen skall avslutas. Samtidigt gäller det för
chefer att inte falla offer för trycket att visa dådkraft och oreflekterat hasta
fram åtgärder, det s.k. action imperativet, och glömma bort de allmänna
principerna för polisingripanden. I vissa situationer kan mediauppmärksamheten skapa ett extremt tryck på Polisen att agera. Det hindrar inte att
de som leder polisinsatsen tänker först och handlar sedan.
En länspolismästares ansvar för verksamheten vid myndigheten innebär
att han/hon måste vara beredd att personligen leda polisinsatsen vid en
särskild händelse. Ett starkt ledningsengagemang från länspolismästarens
sida kan vara påkallat och ändamålsenligt i t.ex. uppbyggnadsskedet av en
större polisinsats eller vid en särskilt komplicerad insats. Han/hon får dock
inte gräva ner sig i detaljer så att helhetsbilden och möjligheterna till alternativtänkande och långsiktigt tänkande går förlorade.
Blir polisinsatsen långvarig, måste länspolismästaren organisera sitt ledningsutövande på sådant sätt att han/hon håller en viss distans till händelsen och insatsen och på ett godtagbart sätt kan fullgöra alla de uppgifter som totalt sett åvilar honom/henne i egenskap av myndighetschef
inklusive vardagsverksamheten. Det kräver ansvarstagande för ordinarie
arbetsuppgifter parallellt med ansvarstagande för de strategiska uppgifterna
i den särskilda insatsen. Det innebär att länspolismästaren inte får låta sig
helt uppslukas av en långvarig särskild händelse. Länspolismästaren måste
därför kunna delegera olika uppgifter.
3.1.4 Uppdragstaktik
Även i den operativa polisverksamheten skall en chef utnyttja den underlydande personalens kompetens och initiativkraft på ett bra sätt. Allt kan
inte avgöras av exempelvis kommenderingschefen eller vara avhängigt av
dennes bedömningar och beslut. Det skulle leda till långsamma, oflexibla,
passiva och ibland direkt felaktiga insatser. Även operativt kan såväl beslutsrätt som uppgifter delegeras. Det måste dock ske med beaktande av de krav
på helhetssyn och samordning som föreligger i alla polisinsatser.
Med uppdragstaktik menas att en chef ger uppgifter och riktlinjer för hur
uppgiften i stort skall lösas samt tilldelar resurser och ger handlingsregler.
Den som ges en uppgift ges största möjliga utrymme för egna initiativ och
eget ansvarstagande för att inom de givna gemensamma ramarna, beslut i
stort (se avsnitt 4.6), lösa uppgiften (”i chefens anda”).
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Det innebär att den överordnade chefen klarar ut uppdraget i stort och målet med verksamheten, d.v.s. vad som skall åstadkommas och sedan delar
ut uppgifter. Uppgiften beskrivs och kompletteras med angivande av ansvarsområde samt de riktlinjer som föranleds av normativa och strategiska
överväganden. Besked ges om ledningsförhållanden och vilka resurser som
står till underlydande chefers förfogande.
Uppgiften med syfte och mål, riktlinjer och begränsningar, indelning och
gränser, är sedan styrande för de underlydande chefernas verksamhet. Underlydande chefen kan då handla självständigt i chefens anda, även när den
ursprungliga planen inte kan följas eller då det är kaotiska förhållanden och
svårt med kommunikationen. Uppdragstaktik uppmuntrar initiativ och
snabba beslut på låga nivåer när det är ont om tid. Uppgiften får dock inte
frångås utan den högre chefens godkännande, vilket kan ske t.ex. i form av
ny uppgift eller ett nytt beslut i stort. Information lämnas och rapportering
sker enligt vad som bestämts.
Uppdragstaktik kräver dels en förmåga att vilja ta ansvar, dels en god samverkan, dels en fungerande dialog, tydlig målinriktning, en gemensam
lägesbild som är fördelad till berörda och en atmosfär av gott förtroende
mellan chefer och personal. Uppdrag och uppgifter måste förmedlas på
ett tydligt sätt. Uppdragstaktik underlättas av att man har kunskap och
förståelse för minst nivån ovanför den egna i systemet.
Arbetsmetoden underlättas av att berörda chefer kan medverka redan
i planeringsarbetet och kan utväxla tankar om hur arbetet bör utföras i
olika situationer. Dialogen mellan olika nivåer måste fortsätta även under genomförandefasen och ett kontinuerligt utbyte ske av hotbilder,
underrättelser och annan information. Uppdragstaktik kan gagnas av att
polisinsatsen skedesindelas, etappindelas eller beskrivs utifrån definierade
beredskaps- eller angelägenhetsgrader.
Vid genomgångar med ansvariga polisbefäl och vid utsättningar måste insatsledningen förvissa sig om att alla på rätt sätt har uppfattat uppdrag, mål,
uppgifter och rapporteringskrav samt annan viktig information.
Uppdragstaktik bör eftersträvas på alla nivåer i en polisinsats.
Även när uppdragstaktik tillämpas kan det delvis och i vissa frågor vara
så att detaljbeslut måste fattas av högre chef eller av ett annat organ. Det
kan bl.a. röra rättsliga frågor, godkännanden inför vissa verkställighetssteg och beslut som är beroende av samverkan.
När uppgifter läggs ut måste länspolismästaren och andra som ansvarar för
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polisledningen givetvis ta hänsyn till vad han/hon vet om kunnande och
erfarenheter hos den personal som skall lösa de olika uppgifterna (jämför 3
kap. 6 a § PF). Insikt om kompetensnivån och hur arbetsmetoder tränats
in samt tidigare erfarenheter har stor betydelse. Möjligheterna bör tas till
vara att tillsammans tänka igenom alternativa åtgärder vid olika händelseutvecklingar. Detta innebär att uppgifterna måste utformas på olika sätt
och med varierad omfattning av riktlinjer och begränsningar, beroende på
vem eller vilken enhet som skall utföra uppgiften samt situationen. Trötthet och utmattning kan göra att annars kompetent personal har sämre
förutsättningar för att utföra arbetet än normalt. Det måste beaktas.
Av betydelse för graden av uppdragstaktik är även bl.a. omfattningen av
förberedelser genom planer eller kommenderingsorder, uppgiftens inramning, behovet av samordning, tillgången på resurser och behovet av
omedelbara och snabbt insatta åtgärder. Uppgiften måste preciseras och
utformas på lämpligt sätt.
Samtidigt som väl gjorda förberedelser underlättar uppdragstaktik innebär
många dynamiska insatssituationer att åtgärder snabbt måste vidtas utan
tid till mer ingående konsultationer eller inhämtande av beslut från högre
chef. Därvid är gjorda alternativbedömanden och omfallsplanering ett
gott stöd.
Om en händelse bedöms komma att utspela sig inom ett begränsat område eller om tidsförhållandena är snäva måste uppgifter och order till
underlydande chefer formuleras mot bakgrund av detta. Effekterna av
en chefs sätt att lösa sin uppgift kan då få avgörande betydelse för en annan chefs möjligheter att handla och lösa sin uppgift i den gemensamma
polisinsatsen. Detta påverkar givetvis möjligheterna till uppdragstaktik.
Nödvändigheten av och möjligheterna att åstadkomma en samlad och
samordnad effekt av verksamheten i olika delar av insatsen måste således
vägas in vid bruket av uppdragstaktik. Ytterst krävs direkt ordergivning i
stället, särskilt om planeringen i förväg varit begränsad, om enhetscheferna
inte är samtränade och då omfallsbeskrivningen inte omfattat den händelseutveckling som faktiskt sker.
En viktig omständighet att beakta vid uppdragstaktik är att den chef som
är närmare händelsen har en överlägsen lokal information, men kan samtidigt ha en begränsad helhetsbild.
Uppföljning och avstämning av lägesbilder samt givna uppgifter är därför
en viktig del av genomförandet och en förutsättning för att vid behov
kunna förändra inriktningen. I uppgifterna kan därför ställas krav på rapporter rörande signifikativa händelser, exempelvis om förhållanden som
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har betydelse för andra enheter, rättsligt viktiga omständigheter såsom
våldsanvändning och frihetsberövanden samt uppkomna nya svårigheter
eller nya möjligheter under pågående insats.
3.1.5 Klargör ledningsansvaret (jfr avsnitt 2.2.2)
Klarhet om förmanskaps- och befälsförhållandena är av yttersta vikt i polisverksamheten. Så snart flera poliser arbetar tillsammans skall det klarläggas
vem som är förman i förhållande till de övriga och hur befälet är fördelat
mellan flera deltagande förmän och poliser i övrigt.
Tvekan får heller inte råda om vem som har ledningsansvaret för en insats.
Vederbörande måste vara medveten om detta ansvar och ha erforderlig
kompetens för uppgiften.
I 4 kap. 4 § PF anges som huvudregel att det av arbetsordningen eller order bör framgå vem som är befäl vid ett uppdrag som poliser utför gemensamt. Har man inte på det sättet bringat klarhet i befälsförhållandena finns
det i stadgandet hjälpregler som ger besked om befälsförhållandena.
Särskilt angeläget är att tydligt klarlägga ledningsansvaret (förmans- och
befälsförhållandena):
•
•
•
•
•

vid överraskande särskild händelse,
vid sammanhållna större polisinsatser,
vid hastigt hopsatta polisstyrkor,
då flera polismän i befordrad tjänsteställning deltar,
då poliser ur olika polismyndigheter skall medverka och vid förstärkningsrörelser,
• vid tvångsmedels- och våldsanvändning.

Den enskilde polisens ansvar för sina handlingar upphör givetvis inte bara
för att han/hon uppträder i grupp och under en utpekad förman. I 24 kap.
8 § brottsbalken stadgas att en gärning som någon begår på order av den
under vars lydnad han står skall inte medföra ansvar för honom, om han/
hon med hänsyn till lydnadsförhållandets art, gärningens beskaffenhet
och omständigheterna i övrigt hade att lyda ordern. När en grupp poliser
tjänstgör tillsammans har var och en av poliserna även ett visst ansvar för
vad som händer i gruppen. Skulle någon i gruppen vidta en uppenbart
lagstridig åtgärd kan underlåtenhet från de övriga att reagera innebära att
de själva blir ansvariga för brott.
I sammanhanget bör beaktas att i och för sig enkla åtgärder har en större
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tyngd (d.v.s. kan sammantaget betyda en kraftigare våldsanvändning)
då de utförs av poliser som uppträder i sammanhållna enheter, än då de
genomförs individuellt. Så är t.ex. samordnad insats med batong ett kraftigare våld än ett individuellt användande av batong.
Stadgandet i brottsbalken om ansvarsfrihet på grund av förmans befallning
har betydelse även när det gäller polisers skyldighet att lyda en order från
regeringens sida. Med anledning av Bulltoftafallet anförde JO (se bl.a.
JO:s ämbetsberättelse 1975 sid. 50 och 55): ”Skulle order eller direktiv ges av
en enskild regeringsledamot och efterkommas av tjänsteman, torde den senare
bära det fulla ansvaret för de åtgärder som vidtagits.”
Det är viktigt att chefer och staber på olika nivåer är medvetna om och
noga klargör vilket ansvar, vilka uppgifter och därmed vilken ledningsuppgift som ankommer på respektive nivå vid en insats. Det innefattar även
frågor som beslut om tvångsmedel (motsv.) och våldsanvändning. Det är
inte ovanligt att en person som i vardagslag verkar på en nivå och är van
att se situationen från den nivån fortsätter att verka på den nivån även då
personen tjänstgör i en stab med uppgifter på en högre nivå.
Det är viktigt att beslut fattas av rätt myndighet och inom myndigheterna
av behöriga befattningshavare. När tid står till förfogande bör man därför
genom förberedande åtgärder, t.ex. i form av ett applikatoriskt exempel,
pröva och samtrimma ledningsorganisationen innan den skarpa insatsen
börjar.
Att en högre nivå kan komma att bli engagerad i en omfattande insats
får inte föranleda att chefer på lägre nivå underlåter att ta sitt ansvar och
att lösa de uppgifter som normalt ankommer på en lägre chef. En chef är
ansvarig för att förelagda uppgifter löses och bär det ansvar som förmansoch befälsställningen medför. Vilja och förmåga att dels fatta beslut, dels
inom ramarna för uppdraget ta ansvar för det som beslutas och det som
inte beslutas är viktigt. Föreligger oklarheter måste uppgiftens innebörd
klarläggas av berörda parter.
När särskilda händelser inträffar oväntat måste polisresurserna mobiliseras
och kraftsamlas. Oftast sker det därvid en successiv resurstillväxt och även
förstärkningsrörelser. Det för ofta med sig att högre chefer allteftersom engageras i den operativa verksamheten. Mot bakgrund av detta förhållande
är det viktigt att alltid klara ut hur detta förändrar ledningsansvaret och
uppgiftsfördelningen. Eftersom det alltid är svårt att komma in i och börja
leda ett skeende som pågått ett tag, är det angeläget att polismyndigheterna
genom utbildning och övning förbereder sig för sådana situationer.
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Inom de största polismyndigheterna är det mycket viktigt med tydliga
rutiner för att bedöma behovet av och besluta om när och hur s.k. myndighetsgemensamma polisinsatser skall genomföras.
Oklarheter i fråga om fördelning av arbetsuppgifter och ledningsansvar får
inte förekomma. Vakthavande befäl måste alltid följa upp frågor av detta
slag. Likaså måste den högste närvarande chefen alltid vara uppmärksam
på och tydligt klargöra lednings- och ansvarsförhållandena.
Finner en högre chef anledning att ingripa i verksamheten, så är det naturligtvis dennes skyldighet att göra det. Han/hon skall då göra det på ett
tydligt sätt och blir därmed också ansvarig för sina åtgärder. Chefen kan i
vissa fall även bli ansvarig för underlåtenhet att vidta åtgärder när så borde
ha skett.
Ofta uppkommer oklarhet i situationer där en högre chef lägger sig i, men
utan att vilja ta något egentligt personligt ansvar eller på annat sätt sänder
”dubbla budskap”. Ett sådant förfaringssätt från en högre chef bottnar oftast i okunnighet, osäkerhet och bristande erfarenhet och skapar i sin tur
osäkerhet hos underlydande personal.
Till bilden hör att underlydande och samverkande aktörer ibland åberopar
högre eller annan chefs uppfattningar och besked, utan att sådana faktiskt
föreligger, för att på så sätt lättare få gehör för egna uppfattningar. Även
andra psykologiskt grundade skäl för sådant agerande kan finnas. Det är
därför angeläget med klarhet i beslutsgångarna och delgivandet av beslut.
Det är viktigt att chefer på olika nivåer har insikt om problematiken och
den s.k. nivåmakten samt förebygger missuppfattningar.
Det skall alltid klart markeras och dokumenteras i insatsprotokollet
när en högre chef går in i en insats, när en högre chef lämnar över sin
ledning av insatsen till en annan eller en lägre chef samt när andra chefsbyten sker. Ändringar av förmansförhållandena skall markeras klart och
tydligt.
Lämpligen markerar den högre chefen genom ett klart uttalande att han/
hon avser att utöva ledning av polisinsatsen fr.o.m. en viss tidpunkt. Exempelvis: Jag leder insatsen från och med nu. Bruket av ett sådant otvetydigt
uttryckssätt innebär att den vanliga ansvarsfördelningen gäller fullt ut så
länge det inte bestämts annorlunda.
På motsvarande sätt bör det klart markeras när en högre chef går ur insatsen och överlämnar sin ledning till en lägre chef liksom när andra typer av
chefsbyten sker. Vid överlämnande av ledningsansvaret är det viktigt att
det framgår huruvida ledningen fortsättningsvis ankommer på viss person
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eller på viss funktion. Exempelvis: Från och med kl 13.30 övertar Eva
Andersson ledningen av insatsen. Eller: Från och med kl 13.30 övertar
vakthavande befäl ledningen av insatsen.
Av principerna för uppdragstaktik följer att högre chef kan utöva sitt operativa ledarskap genom att formulera ett Beslut I Stort (BIS) som sedan
genomförs på delegerad nivå.
3.1.6 Chefsbesök
Under en insats kan länspolismästaren och kommenderingschefen ibland
behöva personligen orientera sig om förhållandena på fältet eller på annat
sätt om olika delar av insatsen, diskutera en problemställning med polisinsatschefen eller besöka insatspersonalen, t.ex. för att ge dem stöd. Detta
sker genom chefsbesök hos aktuell enhet i polisinsatsstyrkan (poliskommenderingen).
S.k. framskjuten ledning (se avsnitt 3.3.2) kan ibland utövas för att en chef
skall få förstahandsinformation och för att vinna tid i ett kritiskt ögonblick.
Chefen får då emellertid inte blanda ihop sin egen och den underställde
chefens uppgifter eller på annat sätt försumma sina egna uppgifter.
Syftet med chefsbesöket bör vara klarlagt och kan alltså avse att:
• motivera personalen,
• stödja underställd chef,
• skaffa sig personliga intryck från insatsen, om läget och viss arbetsmetod,
• följa upp en viss konkret problematik,
• skaffa underlag för beslut,
• följa upp informationsflödet, tidsaspekterna,
• följa upp informationsutbytet och lägesuppfattningen,
• klarlägga samordning,
• fylla ett rent symboliskt värde.
Därvid är det nödvändigt att han/hon själv upprätthåller eller åtföljs av
personal ur staben för att säkerställa sambandet med sin ledningsstab. Det
är viktigt att länspolismästaren resp. kommenderingschefen fortlöpande
finns tillgänglig för att utöva den övergripande ledningen. Hans/hennes
uppehållsplats måste hela tiden vara känd för ledningsstaben.
Vid chefsbesök är det viktigt att ha i minnet att chefens närvaro på olika
sätt påverkar personalen i deras agerande. I vissa fall kan högre chefs
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närvaro passivisera underlydande chefer och leda till oklarheter rörande
ansvarsförhållandena. Det ankommer, som närmare behandlats ovan, på
chefen att se till att förebygga och undanröja sådana oklarheter samt att
klargöra i vad mån beslut fattats vid chefsbesöket.
Även vid ministerbesök på en insatsplats eller hos en polismyndighet under
en särskild händelse kan motsvarande effekter uppstå.
Särskilt bör uppmärksammas hur man hanterar massmedia i anslutning
till chefsbesök (motsv.). Lämpligen bestäms i samråd hur media bör informeras och vad som kan sägas av polistaktisk hänsyn och av hänsyn till
ev. pågående förundersökning. Man bör på motsvarande sätt klara ut hur
man möter drabbade och anhöriga till drabbade.

3.2 Principorganisationen på myndighetsnivå
vid särskild händelse
0OLISMYNDIGHETENS
HELA VERKSAMHET

$EN SËRSKILDA
HËNDELSEN
KOMMENDERINGEN

!NNAN SAMTIDA
SËRSKILD HËNDELSE
I POLISDISTRIKTET

3ËRSKILD HËNDELSE I DEN
STÚRRE SËRSKILDA
HËNDELSEN

Särskilda händelser och helheten

3.2.1 Principorganisationen vid särskild händelse
En polisinsats vid särskild händelse organiseras och leds på det sätt som är
lämpligast med hänsyn till den föreliggande uppgiften och vad situationen
kräver (uppgiftsanpassat).
För att underlätta ett snabbt påbörjande av polisinsatsen vid en överraskande händelse, för att underlätta verksamheten när poliser från olika enheter
och polismyndigheter arbetar tillsammans samt av samverkans-, planläggnings- och utbildningsskäl, är det av stor betydelse att man verkar utifrån
en organisationsform som i princip är likartad för hela Polisen och känd
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hos samverkande parter. Detta ökar i väsentlig mån effektiviteten i verksamheten och underlättar ett snabbt påbörjande av insatsen. Vid överraskande händelser, snabba insatsförlopp och när resurser måste mobiliseras
samtidigt som verksamhet påbörjas kan chefer och deltagande personal
därmed mycket enklare identifiera sina lednings- och arbetsuppgifter.
Eftersom särskilda händelser sinsemellan är mycket olika, kommer också
kraven på ledningsverksamheten att vara olika från händelse till händelse. I
vissa fall finns förberedelsetid, med eller utan en konkret hotbild. I vissa fall
engageras alla ledningsnivåer och samhällsnivåer omedelbart när något inträffar överraskande och parallella aktiviteter kan inledas (jfr avsnitt 2.1.3).
I en del situationer saknas den geografiska anknytning som utgör grunden
för en polisinsatschefs verksamhet, t.ex. om händelsen har sin tyngdpunkt
i utlandet. Organisationsformerna och arbetsmetoderna utgör därför en
ram varifrån anpassning måste ske med hänsyn till den föreliggande uppgiftens särart.
Polisinsats vid särskild händelse bör organiseras enligt följande principorganisation (FAP 201-1):

Åklagare

Länspolismästare

Strategisk ledning

Kommenderingschef

Övergripande
operativ ledning

Samverkande

Ledningsstab

Minutoperativ
ledning

Polisinsatschef

Fältstab

Polisinsatsstyrka

Utifrån principorganisationen har polismyndigheten möjlighet att anpassa
sin organisation och sina insatser så att det bäst svarar mot uppgiften och
det bedömda behovet av resursinsats i det särskilda fallet.
Såväl kommenderingschefen som polisinsatschefen måste vid en särskild
händelse även kunna styra den egna arbetsbelastningen. Det är särskilt
viktigt om stressnivån är hög. Stabsarbetsmetodiken är ett stöd i sådana
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situationer. Möjligheterna att delegera ökar med en kunnig och erfaren
stabschef och stab. Vid behov utses biträdande chefer.
Det är viktigt att inte vänta för länge med att planera för avlösning. Vid
överraskande händelser kan det därför vara lämpligt att tidigt, ibland redan
under inledningsskedet, utse avlösning och låta den personalen vila innan
den avlöser.
3.2.2 Strategisk ledning
Strategisk och övergripande operativ ledning handlar som regel om förhållanden som är långsiktiga, abstrakta, komplexa och dynamiska. Det krävs
för denna ledningsnivå ett annorlunda utformat system för att få en korrekt bild av verkligheten (läget) och en annorlunda modell för beslutsfattande än vad som gäller för den minutoperativa nivån.
Begreppet strategi och strategisk insatsledning kan definieras på olika sätt.
Gemensamt är att det handlar om överväganden och beslut av övergripande karaktär, om användandet av polisiära resurser för att effektivt och
ändamålsenligt uppnå polisiära mål.
I den strategiska insatsledningen är målformuleringen, att bestämma fokus för insatsen, en viktig del, liksom att i stort överväga med vilka resurser
och metoder en händelse skall hanteras. (Se vidare avsnitt 4.2 om inriktning och initieringsdirektiv).
I strategiskt arbete krävs regelmässigt ett visst mått av reflektion och distans till det pågående. Intuition och kreativitet måste ges visst utrymme.
Helhetssyn och förutseende måste också känneteckna det strategiska ledarskapet.
Med strategisk ledning avses ofta den nationella nivån, men liknande
frågeställningar kan även göra sig gällande på myndighetschefsnivå vid en
särskild händelse inom Polisens verksamhetsområde.
På högsta nivå i en polismyndighet finns dels ett ansvar att initiera och inrikta
polisverksamhet, dels ett ansvar att fullgöra orienteringsskyldigheter och samverkan.
Polismyndighetens uppgift och engagemang i stort kan först och främst
behöva identifieras och beskrivas. I internationella sammanhang formuleras ett mandat för uppgiften och anges omständigheterna kring, villkoren för, omfattningen av och rätten att bruka våld (Rules of Engagement,
ROE).
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Som första åtgärd med anledning av en större förestående uppgift kan i vissa situationer ett bedömande- och planeringsarbete behöva initieras. Det
kan ske genom att länspolismästaren samlar närmast berörda enhetschefer
och representanter för samverkande organ till en gemensam bedömning.
Ramvillkor kan behöva klarläggas och ett inriktningsbeslut kan behöva
fattas för att sätta igång arbete vid berörda enheter och samverkan med
externa aktörer. I en del polismyndigheter sker detta genom att en länsorder
bereds och utfärdas. En länsorder kan på så sätt fungera som ett initieringsdirektiv. (Angående initieringsdirektiv, se avsnitt 4.2.)
Vid vissa särskilda händelser kan det övergripande samverkansbehovet och
sakens komplexitet vara stort. En övergripande samordningsgrupp bör
då bildas med representanter från berörda myndigheter och aktörer för
ömsesidig orientering, för att gemensamt göra bedömanden och dra upp
gemensamma riktlinjer för evenemanget och för de engagerade aktörernas
verksamhet (samordnad ledning, se avsnitt 2.1.2-6). Förankringsprocesserna som kan följa på sådan samverkan kan kräva olika mått av verksamhet och aktiveringstid hos olika aktörer och måste redas ut och beaktas.
Polisen får inte vara främmande för situationer där överenskommelser om
upplägg måste träffas, uppdrag formuleras och resurser skapas genom att
flera chefer eller företrädare för olika aktörer samordnar (förhandlar om)
verksamhet, kanske i nära kontakt med politiker på olika plan.
Det kan föreligga en spänning mellan å ena sidan en professionell önskan och å andra sidan vad som bedöms som en politiskt tillfredsställande
lösning. Politiskt ansvariga beslutsfattare förmodas dock vara villiga att ta
till sig professionella synpunkter, men inte sällan kan olika uppfattningar
föreligga från flera engagerade experter. Man får inte fångas i en expertsyn
ovetandes om andra likvärdiga alternativ.
Såväl under pågående polisinsats som efteråt kan information från strategisk nivå behöva lämnas till överordnade och samverkande organ. Den
strategiska ledningen är ofta ”ansiktet utåt”.
Kunskapen om beslutsprocesser, möjligheterna att skaffa stöd för en viss
linje och förmågan att formulera kompromisser är därvid viktigt.
När orienteringsuppgifter skall lösas kan det ibland vara så att samverkande
organ och högre nivåer kan ha behov av vissa detaljkunskaper för sitt arbete
som inte omedelbart efterfrågas på högre polisledningsnivå. Det gäller därför att klara ut vilken information som orienteringsuppgifterna förväntas
omfatta. Ibland kan det dessutom vara så att det tar längre tid för information att transporteras genom den polisiära befälslinjen än via massmedia
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från händelsernas centrum till allmänheten och högre nivåer. Information
har en förmåga att söka sig fram längs udda och oväntade vägar.
Ibland kan det vara nödvändigt att föra upp frågor på högsta nivå inom
Polisen. Det finns även situationer när regeringen engageras i en händelse,
liksom särskilda händelser när flera länder är berörda och engageras av det
som inträffat.
Exempel: Vid flygplanskatastrofen över Lockerbie 1988 engagerades
bl.a. polisresurser från Skottland, England, Tyskland, USA och Kanada.
Vid Estonia-katastrofen 1994 engagerades bl.a. polis på olika nivåer i
Finland, Estland och Sverige.
Goda kunskaper måste således finnas om de samverkande organens uppgifter och ansvar, vardagsorganisation, insatsorganisation, resurser, larmvägar, arbetssätt, sambandssystem och kontaktvägar. God personkännedom
underlättar i hög grad en effektiv samverkan.
En av grundidéerna med Statens räddningsverks Högre räddningstjänstkurs
och de övningar som genomförs under den utbildningen är att belysa
nödvändigheten av och svårigheterna vid samverkan på strategisk och
övergripande operativ nivå.
Ett exempel på strategisk samordning föreligger när det är aktuellt för länsstyrelsen att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst eller att samordna statlig räddningstjänst enligt 4 kap. 34 § förordningen om skydd
mot olyckor.
Hur och för vem en händelse först kommer till känna kan många gånger
påverka hur den definieras och hanteras. De första intrycken kan lätt leda
till en uppfattning om vad som faktiskt hänt och vad som vidare kan hända
och sedan bli bestående trots mycket mer tillförlitlig information som
pekar i annan riktning (avskärmning och scenario fulfillment, se avsnitt
5.11). Det kan således vara svårt att revidera de första intrycken och de
första antagandena. Analysfunktionen och "djävulens advokat" har därvid
en viktig roll, men även den strategiska ledningsnivån måste aktivt pröva
problemformuleringen och "etablerade sanningar". Det kan vara angeläget att därvid ställa sig frågor som:
• Förhärligas det egna?
• Föreligger hämmande rivalitet?
• Finns insikt om beröringspunkter och samsyn?
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•
•
•
•
•
•
•
•

Föreligger kontroll över skeendet?
Hur fungerar alternativformuleringen?
Hur tolkas motpartens motiv och förmåga?
Finns källkritik?
Hur fångas varningssignaler upp?
Föreligger negativ informationsfiltrering?
Föreligger personfixering?
Finns några strukturella problem?

3.2.3 Övergripande operativ ledning
Verksamheten på övergripande operativ nivå kan utvecklas olika beroende
på hur händelsen utvecklas.
Ledning på denna nivå kan avse att leda enbart egna polisresurser på
övergripande nivå, men kan också avse att samtidigt med att de egna
resurserna leds, fullgöra en omfattande och komplicerad samverkan med
andra samhällsaktörer, arrangörer, företag m.m.
Denna ledningsnivå måste ha förmåga att anpassa insatsen, skapa handlingsfrihet och ta tillvara synergieffekter. En viktig uppgift är att arbeta för
att reducera oklarheter och osäkerheter.
För att utföra de övergripande operativa uppgifterna vid en polismyndighet med anledning av en i förväg känd händelse och vid en överraskande
särskild händelse är det lämpligt att utse en kommenderingschef.
Hur ledningsfunktionen i övrigt skall sättas samman och arbeta beror på
händelsen. För varje insats måste specifikt övervägas och hänsyn tas till
tidsfaktorer, händelsens och omvärldens dynamik samt insatsens storlek.
För att kunna formulera uppgifter och tillämpa uppdragstaktik gäller det
givetvis att uppfatta situationen och bli på det klara med att Polisen måste
engagera sig i den. Utifrån lagstiftningen, som till stor del formulerar samhällets uppdrag till Polisen, och de allmänna principerna för polisingripanden måste den övergripande operativa ledningsnivån formulera mål och
genomförandestrategier. Dessa skall sedan kunna kommuniceras till chefer
och personal på minutoperativ nivå. Ledningsnivån måste också iaktta effekterna av vad som genomförs och vid behov gripa in med nödvändiga
justeringar.
Detta får särskild betydelse mot bakgrund av att forskning kring operativt
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ledarskap visar att när man skall hantera ett komplext system, finns det i
vissa fall en tendens att försöka omstrukturera den faktiska händelseutvecklingen så att den blir lättare att hantera för beslutsfattaren i stället för
att försöka lösa den mer komplicerade egentliga uppgiften.
Genom en god erfarenhetsåterkoppling och analys av genomförda insatser
har man större möjligheter att skaffa kunskaper om vad som varit optimala
lösningar i olika situationer. Därför fordras en vilja att i efterhand resonera
igenom insatserna vid särskilda händelser och att dela med sig av erfarenheterna. Därmed ges även möjlighet att för framtiden utveckla verksamheten
och det operativa ledarskapet. Det gäller således inte att enbart mäta sig
med det direkt felaktiga, utan även jämföra sig och verksamheten med det
bästa. Tjänstefelsansvaret och det disciplinära ansvaret anger som regel de
yttersta gränserna för vad som är direkt felaktigt i myndighetsutövningen.
Den typen av utvärdering ger däremot sällan svar på frågan vad som i en
operativ situation varit den optimala lösningen.
Den polisiära situationen/uppgiften och målen för verksamheten är ofta
beroende av hotbilder som är kopplade till de olika handlingsalternativ
som bedöms. För att få underlag till hotbilder fordras riktad inhämtning
av underrättelser från flera håll och även internationell samverkan genom
olika kanaler. (Se avsnitt 4.1och 5.8).
När en händelse och polisarbetet kan få konsekvenser för Polisen i sin
helhet, krävs det som regel ett gemensamt förhållningssätt inom Polisen.
Detta är särskilt viktigt då det föreligger en serie av händelser eller evenemang med stor offentlig uppmärksamhet och intensiv mediabevakning. I
sådana situationer är det ofta nödvändigt med överläggningar och bedömningar på högsta nivå inom polismyndigheten.
Även om den övergripande operativa ledningen främst skall arbeta i de
längre tidsskalorna och med tillräcklig framförhållning måste nivån även
kunna arbeta i kortare perspektiv och fatta beslut om viktiga detaljer. Händelser kan uppkomma snabbt och under en pågående särskild händelse
kan situationer uppstå oväntat och kräva omprioriteringar.
Det måste i den övergripande ledningen finnas en förmåga att hantera s.k.
vaga signaler och dessutom en situation där hotbilden är oklar eller har olika
nyans, s.k. divergerande hotbild.
All ledning är beroende av information och informationens sakriktighet.
För att avgöra värdet av erhållen information bör någon form av källkritik
tillämpas. Inom kriminalunderrättelsetjänsten finns särskilda modeller
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för värdering av information. En källas trovärdighet värderas i en 4-gradig
skala. Även informationens riktighet värderas utifrån en 4-gradig skala.
Metoden kallas därför 4x4-systemet (Se bilaga 3:2). Källkritik handlar om
att
•
•
•
•
•

värdera information och fundera över om den är rimlig,
fundera över om det kan vara på något annat sätt,
se upp med önsketänkanden,
se upp med tidsförhållandet mellan olika signaler,
fundera över informationens ursprung och om den gått i flera led
(traderats),
• fundera över intentionerna bakom informationen,
• kontrollera bakgrund, upphov och uppdatering av information som
erhålls på Internet,
• bedöma uppgifters beroende av varandra.

Underrättelseunderlaget skall fortlöpande delges den övergripande ledningen för bedömande och beslutsfattande. Polisinsatschefen måste också
vara insatt i helhetsperspektivet.
Ibland är det den minutoperativa nivån som genererar underrättelserna,
men många gånger kan informationer av stor betydelse komma från andra källor och även källor utanför insatsområdet, t.ex. från spaning, informatörer och utländska polisorgan. Det kan också handla om kriminaltekniska
underrättelser (forensic intelligence) och underrättelser från Internetspaning
(e-evidence). Det gör det angeläget att kontinuerligt stämma av kunskapsbilden inom såväl övergripande som minutoperativ nivå. Annars riskerar
man att efter en tid ”arbeta utifrån olika lägesuppfattningar”. Lägger man
till detta medias rapportering om händelsen, som kan vara fullödig men
också kan vara lösryckt och missvisande, framstår behovet av ett gott utbyte
av underrättelser mycket tydligt. Vid såväl övningar som vid verkliga insatser visar det sig ofta att olika ledningsnivåer och enheter på samma nivå har
vitt skilda och avgörande olikheter i lägesuppfattningen. Man tror många
gånger från chefers sida att interninformationen är fullgod, men det visar
sig ofta när detta följs upp närmare att det tar tid att få ut information i hela
organisationen och få återkopplingar. Antaganden kan lätt bli fakta när de
sprids vidare och rykten kan bita sig fast som envisa sanningar, o.s.v.
Medan polisinsatschefen främst arbetar med att på fältet genomföra polisinsatsen i nuet (minutoperativt) måste kommenderingschefen med sin
ledningsstab så snart som möjligt frikoppla sig från den omedelbara genom80

förandeverksamheten och ägna sig åt den övergripande operativa ledningen
t.ex.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Bedöma situationens innebörd och krav.
Inhämtning och kvalitetsanalys av fakta och annan information.
Bygga lägesbild. Gemensam lägesuppfattning på olika nivåer.
Bedöma lägesutveckling och analysera insatsförloppet.
Rättsliga överväganden.
Övergripande prioriteringar och insatsens inriktning (Beslut i stort, se
avsnitt 4.6).
Klargöra ansvars- och ledningsförhållanden, inklusive behovet av s.k.
myndighetsgemensam insats.
Utövande av räddningsledning i förekommande fall.
Synpunkter med avseende på den operativa helhetsbilden.
Välja och ange insats och arbetsmetoder.
Situationsanpassad konflikthantering (väga och välja mellan olika former av strategiska förhållningssätt – avvaktande eller offensivt).
Prioriteringar samt skedes- och etappindelningar.
Beredskapsnivåer.
Psykotaktiska överväganden.
Väga ingripandeskyldighet, rapporteringsskyldighet och våldsanvändning mot s.k. interimistisk passivitet.
Samhällseffekter på sikt.
Verksamheten på sikt.
Bedöma hur ett avgörande kan uppnås.
Övergripande beslut om avbrytande av verksamhet.
Konsekvensbedömning, alternativanalys och omfallsbedömning.
Polismyndighetsbeslut av olika slag.
Ekonomiska frågor.
Resursfrågor inkl. polisförstärkning, mottagning av större/särskild förstärkning, resursframställningar till samverkande organ, övergripande
fördelning av resurser och ekonomiska frågor.
Analys av kompetensen hos förstärkningspersonal och hur den i stort
skall utnyttjas.
Övergripande orderarbete.
Identifiera beröringspunkter och parallellt ansvar. Samsyn.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samordning och samverkan. Kontaktytor.
Behovet av samverkanspersonal och experter.
Kontakter med överordnade organ.
Informationsverksamhet.
VIP-mottagning.
Kommunikationsfrågor.
Uppföljning av insatsen och uppmärksamhet på förändringstecken.
Uppföljning av ledarskapet och kommunikationen mellan berörda
enheter.
Konsekvensanalys utifrån arbetsmiljöreglerna.
Uppföljning av personalstatus.
Psykosocialt omhändertagande av insatspersonal och deras anhöriga.
Frågor kring dokumentation och förundersökning. Frågor rörande
kvalificerad brottsutredningsverksamhet.
Fastläggande av kriterier för framgång med insatsen.
Sättet för erfarenhetsåterkoppling och utvärdering av insatsen.

3.2.4 Minutoperativ ledning
Med minutoperativ ledning avses det direkta ledandet och samordningen
av olika insatsenheter, normalt på fältet. I det minutoperativa ledandet
koncentreras uppmärksamheten på insatsenheternas specifika uppgifter
och den samverkan som dessa kräver.
Minutoperativ ledning innefattar också att ta in och tolka informationer
om läget inom tilldelat insatsområde samt att göra bedömningar av vad
som kan hända i området.
För att säkerställa överblick och handlingskraft på den minutoperativa
ledningsnivån delas den in i:
• insatschefsnivå,
• avdelningschefsnivå,
• gruppchefsnivå.
Det är viktigt att chefer och personal är väl förtrogna med arbetsmetoder
och nomenklatur som utvecklas inom polistaktiken samt de regler som
styr polisverksamheten.
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3.2.5 Kommenderingschef – Kc
Som ovan redovisats ankommer de ärenden som inte skall avgöras av
polisstyrelsen på länspolismästaren. Beslut av större vikt som tål uppskov
får inte fattas i länspolismästarens frånvaro. Utan dennes medgivande får
inte vidtas åtgärder som är oförenliga med polismyndighetens föreskrifter.
Länspolismästaren är chef för polisförstärkning till myndigheten. Denne
får dock delegera uppgifter genom arbetsordningen eller beslut i särskilda
fall. Beträffande delegering finns bestämmelser i polisförordningen.
För att i länspolismästarens ställe leda polisverksamhet i ett särskilt fall kan
denne utse en kommenderingschef. Det kan gälla såväl vid i förväg kända
händelser som vid överraskande händelser. Länspolismästaren kan även
själv fullgöra uppgiften som kommenderingschef. Då sammanfaller den
strategiska ledningen och den övergripande operativa ledningen.
Kommenderingschef är således benämningen på det högsta polisbefäl som
direkt underställd länspolismästaren leder en polisinsats på övergripande
operativ nivå (se avsnitt 3.2.3). Den order kommenderingschefen utfärdar
benämns kommenderingsorder.
Vid val av kommenderingschef måste uppgiftens art och personens erfarenheter och skicklighet vägas in. Kommenderingschefen bör ha erfarenhet från polismyndighetens verksamhetsledning och kännedom om
regler, rutiner och värderingar som gäller inom polismyndigheten. Som
kommenderingschef bör således väljas en person som befinner sig nära
myndighetschefen och är väl insatt i polismyndighetens mål, verksamhet
och organisation.
Vid överraskande särskilda händelser är det naturligt att beredskapshavande polischef inträder som kommenderingschef till dess annat beslutas.
Vid varje polismyndighet skall det finnas ett vakthavande polisbefäl som
ansvarar för de uppgifter som bestämts i vaktuppdraget. Häri ingår som regel att ansvara för inledande åtgärder vid överraskande särskilda händelser.
Ansvaret kvarstår till dess annan utsedd chef övertar ledningen.
När händelser är kända i förväg bör kommenderingschefen utses i god tid
och ha en aktiv roll i planeringen av insatsen. Genom principföredragningar för länspolismästaren bör uppdragets närmare innebörd klaras ut samt
riktlinjer och begränsningar för uppdraget inhämtas. Det måste för kommenderingschefen tydligt framgå i vilka avseenden och när information
om planeringen och genomförandet skall lämnas till länspolismästaren,
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samt i vilka avseenden och när beslut skall inhämtas från länspolismästaren.
Självfallet har länspolismästaren kvar det yttersta ansvaret för polisverksamheten i polisdistriktet och en skyldighet att följa upp hur kommenderingschefen fullgör sitt uppdrag. Ytterst ankommer det på länspolismästaren
att byta kommenderingschef om denne av någon anledning inte klarar
föreliggande uppgift eller om det av andra skäl är nödvändigt.
Tvekan får aldrig råda om vem som har ledningsansvaret för en insats, inte heller om att vederbörande är medveten om innebörden av
detta ansvar.
Genom att kommenderingschefen leder planeringsarbetet underlättas
uppdragstaktik. Även om vissa detaljbeslut, framförallt inom det normativa området, ankommer på kommenderingschefen skall denne undvika
att toppstyra polisinsatsen.
Normalt är det kommenderingschefen som har att fastställa beslut i stort
för insatsen. Kommenderingschefen har samtidigt möjligheter att med
underlydande chefer och andra berörda mer ingående diskutera genomförandet av polisinsatsen, metodval i olika situationer samt verksamheten
vid olika omfall.
Det är naturligt att kommenderingschefen har en aktiv roll vid beredningar med olika enhetschefer samt vid övergripande utsättningar av
polisinsatsstyrkan.
Under genomförandet av polisinsatsen måste kommenderingschefen vara
beredd att göra nödvändiga anpassningar och vid behov även revidera
beslut i stort.
3.2.6 Stabschef – Sc
För att åstadkomma effektivitet och kontinuitet i ledningsarbetet behöver
chefer som regel ett ledningsstöd. Därför inrättas staber som ett rådgivande, inhämtande, planerande, koordinerande, verkställande och uppföljande organ. För att få gott stöd och god effekt av stabens arbete spelar
stabschefen en betydande roll. På denna funktion ställs stora krav vad gäller
professionell förmåga, kunskaper om planverk, stabsarbetsmetodik samt
förmåga att leda och koordinera operativa projekt. Vid polismyndigheten
bör ett antal stabschefer finnas utsedda och vara tränade i sin roll.
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Tilltäcklig omsorg måste läggas ned på att upprätthålla nödvändig kompetens hos all personal som sysslar med ledningsverksamhet.
Kapitel 5 beskriver verksamheten i ledningsstaber och stabspersonalens
uppgifter. Kapitel 6 kompletterar med ytterligare information om ledningsstödet på fältet (fältstaber).
3.2.7 Polisinsatschef – PIC
Polisinsatschef med fältstab (se avsnitt 5.5 och 6) är den ledningsfunktion
som länspolismästaren/kommenderingschefen upprättar för att leda den
minutoperativa verksamheten på fältet. Vid behov utfärdar polisinsatschefen skriftlig polisinsatsorder.
Inom ramen för det uppdrag polisinsatschefen erhållit (beslut i stort) skall
han/hon kunna:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minutoperativt leda och samordna polisinsatsen.
Bedöma riskförhållandena.
Välja och bruka lämplig taktik och teknik.
Tillämpa situationsanpassad konflikthantering utifrån valt strategiskt
förhållningssätt, väga och välja mellan olika former av taktiska förhållningssätt, därvid göra psykotaktiska överväganden och initiera dialogverksamhet.
Föredra händelseutveckling och läge inom insatsområdet för kommenderingschefen.
På begäran kunna medverka i den bedömandeverksamhet som sker
på övergripande operativ nivå.
Välja lämplig ledningsmodell.
Bedöma beröringspunkter och behov av samverkan samt försäkra sig
om att samverkan kan ske även vid kritiska och störda situationer.
Skaffa sig de underrättelser som behövs för uppdragets fullgörande
samt stämma av sin lägesbild mot den gemensamma lägesbilden.
Avdela resurser för ledningsstöd (fältstab) och välja ledningsplats.
Bedöma rättsläget med avseende på erhållet uppdrag.
Planlägga det närmare genomförandet.
Tillgodose behovet av uthållighet i styrkan.
Bedöma tilldelad personals kompetens och lämplighet.
Bedöma lämplig indelning av polisinsatsstyrkan samt behovet av reserv.
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• Enligt Beslut i stort planera för anvisade eller egna bedömda omfall.
• Organisera och utrusta polisinsatsstyrkan utifrån personalens färdigheter.
• Då tid finns eller kan skapas samträna personalen och enheterna för
uppgiften.
• Mental förberedelse (startsamtal) och stresshantering under insats
samt krishantering (avslutningssamtal).
• Dokumentera viktigare beslut samt insatsförloppet.
Polisinsatschef utses alltid genom en order eller ett beslut. Det är ett bra sätt
att både i planerat polisarbete och vid överraskande händelser säkerställa
tydliga ledningsförhållanden och därmed ett ansvarsfullt och effektivt polisarbete på fältet.
Till polisinsatschef utses den polis som bedöms mest skickad för uppgiften.
Det gäller att se mer till faktisk kompetens än tjänstegrader. I detta ligger
samtidigt att avlösning och byte av polisinsatschef kan vara påkallat under
en insats, t.ex. då den är utdragen i tiden, då den går över i en ny fas, då
omfattande resursförstärkningar sker, då polisinsatschefen blivit uttröttad
eller då en insats trappas ner.
Inget hindrar att en polisman med lägre tjänsteställning ges i uppdrag att
föra befälet över en polisman med högre tjänsteställning (4 kap. 4 § PF).
Så kan t.ex. vara fallet när en polismyndighet mottar förstärkning från en
annan myndighet.
Vid en överraskande särskild händelse ligger det naturligtvis närmast till
hands att utse ett tjänstgörande yttre befäl till polisinsatschef. I de flesta
polismyndigheter finns befälsutbildad personal i yttre tjänst dygnet runt.
I andra fall måste polisinsatschef, i vart fall inledningsvis, väljas bland de
obefordrade poliserna. Det är angeläget att polismyndigheterna har ett
tillräckligt antal utbildade polisinsatschefer.
I regel utses en polisinsatschef som därvid leder den insatsstyrka som finns
på fältet. Det kan vara lämpligt att utse två eller flera polisinsatschefer när
insatsen är särskilt omfattande eller geografiskt utspridd eller när en särskild
händelse inträffar under en pågående större polisinsats eller när något annat
speciellt inträffar. De har då parallella uppgifter som kan relateras till visst
geografiskt område, speciellt objekt eller en specialistfunktion.
Som alternativ till två polisinsatschefer kan en biträdande polisinsatschef
utses. I de fall polisinsatschefen kommer från en annan polismyndighet
kan det vara lämpligt att ansluta lokal kompetens till denne genom att utse
ett lokalt polisbefäl som biträdande polisinsatschef.
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En biträdande chef stödjer polisinsatschefen i dennes verksamhet, medan
en ställföreträdande polisinsatschef arbetar i stället för en annan polisinsatschef. Erfarenheten visar att uppgiften att vara biträdande eller ställföreträdande chef är tillräcklig i sig och kan sällan vara en tillikauppgift.
Erfarenheterna talar för att en polisinsatschef inte bör ha för många direkt
underställda chefer. 6-8 chefer är normalt sett tillräckligt att leda.
Det kan även vara så att polisinsatsen under olika tidsfaser kan behöva
läggas upp minutoperativt med olika polisinsatsstyrkor. Även den funktionella uppdelningen av styrkorna på fältet kan inverka på hur den minutoperativa verksamheten samordnas under en eller flera polisinsatschefer.
Vid omfattande insatser som bedrivs såväl på land som till sjöss, är det
lämpligt att utse polisinsatschefer såväl för landbaserad verksamhet som
sjöbaserad.
När flera polisinsatschefer utses är det angeläget att länspolismästaren/kommenderingschefen (den övergripande operativa ledningen) genom ett beslut
klarar ut uppgiften för respektive polisinsatschef och klart anger deras respektive
insatsområde, samverkansformerna mellan polisinsatscheferna samt ansvar,
befogenheter och sambandsvägar.
Ibland kan polisinsatschefen klara av att ensam genomföra sin ledningsuppgift. I andra fall behöver han/hon biträde i sin ledningsverksamhet
och kan då knyta resurser till sig för att få ett anpassat ledningsstöd, först
och främst för kommunikation, dokumentation och förstärkningsmottagning. I mer komplicerade situationer är det lämpligt att upprätta en
situationsanpassad fältstab.
Under ett kort insatsförlopp som pågår endast några timmar kan ett byte
av polisinsatschef inverka störande på verksamheten eftersom det man
kan vilja uppnå med ett byte kan komma att motverkas av andra faktorer, t.ex. sämre kontinuitet. Byten bör därför ske med restriktivitet. Ett
byte bör således inte ske enbart av det skälet att ordinarie eller högre befäl
involverats i insatsen på senare stadium. Som alternativ till att byta befäl
kan man pröva andra åtgärder som främjar verksamheten på sikt, t.ex. att
ställa ett erfaret befäl till polisinsatschefens förfogande som stöd, t.ex. som
biträdande polisinsatschef.
Beroende på hur händelsen utvecklas och insatsen växer kan det dock bli
aktuellt att såväl avlösa som av andra skäl byta polisinsatschef. Det bör ses
som något i och för sig naturligt och inte som ett uttryck för misstroende.
Såväl den insatta personalstyrkan som verksamheten har ett intresse av att
arbetsledningen under svåra förhållanden utövas på bästa möjliga sätt och
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av de poliser som är mest skickade för uppgiften. Det är även från andra
aspekter orätt att utse någon till en uppgift eller låta denne fortsätta med
en uppgift som denne inte har förutsättningar att klara av.
Särskilda händelser innebär som regel ett stort tryck på polisinsatschefen.
Därför måste kommenderingschefen vara uppmärksam på trötthetssymptom, stressymptom och arbetstider hos polisinsatschefen och dennes
underlydande chefer.
Det finns flera skäl till att ett byte av polisinsatschef, och även andra chefer,
kan vara befogat under insatsens gång. Det kan t.ex. vara så att den som i
inledningsskedet blev polisinsatschef behövs i en annan funktion i insatsen. Vidare kan det vara så att den inledande polisinsatschefen är uttröttad
eller på annat sätt så påverkad av händelsen och insatsen att han/hon bör
avlösas. Det kan också vara så att polisförstärkning har tillförts i sådan omfattning att någon i högre befattning eller med specialkunskaper avseende
uppgiften bör leda insatsen på fältet. I och med att insatsen avvecklas kan
det återigen bli aktuellt att göra organisatoriska förändringar och byten på
chefsfunktionerna.
Avlösning av polisinsatschefen, liksom annan avlösning, bör planeras så att
verksamheten inte blir lidande. Den avgående bör förbereda avlämning.
Ibland kan det vara lämpligt att avgående och pågående tjänstgör dubbelt
en tid. I växande polisinsatser kan det vara lämpligt att inledningsskedets
chefer sedan de avlösts knyts till någon av stabsfunktionerna.
Polisinsatschefen skall organisera sin verksamhet mot bakgrund av uppdraget (beslut i stort med riktlinjer och begränsningar) och situationen så
att han/hon på bästa sätt kan leda polisinsatsstyrkan och utöva samverkan.
Viktigt är att polisinsatschefen kan koncentrera sig på sin ledningsuppgift
och kontakten med kommenderingschefen.
Förekommer exempelvis omfattande underrättelseinhämtning måste man
ta ställning till hur resurserna för detta skall inordnas i polisinsatsen, knutet
till den övergripande operativa ledningen helt eller delvis, alternativt i vissa
geografiska avsnitt, eller knutet till minutoperativ nivå.
I en rad typer av mer återkommande särskilda händelser utformas vanligen
uppdraget inte mer konkret till polisinsatschefen och inte heller formuleras något beslut i stort från övergripande operativ nivå. En polisinsatschef
måste därför vara beredd att själv identifiera och formulera sin uppgift
utifrån situationens krav och vid behov förankra den tänkta lösningen hos
högre chef. Han/hon har då att i sitt bedömande beakta aspekter och faktorer som annars hör till den övergripande operativa nivån. Det kan också
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vara så att polisinsatschefen påbörjar en uppgift och att den övergripande
operativa nivån allteftersom blir djupare involverad. Med andra ord krävs
hos polisinsatschefen en stor flexibilitet och känsla för situationens krav och
händelsens utveckling.
Vid i förväg kända särskilda händelser är det lämpligt att tidigt utse vilka
som skall leda verksamheten också minutoperativt och tidigt involvera
utsedda polisinsatschefer och funktionsansvariga i staberna i planeringsarbetet och orderskrivningen. Det förenklar ordergivningen, genomförandet
och samordningen mellan de övergripande operativa och minutoperativa
ledningsnivåerna. Samtidigt gäller det att skapa uthållighet och inte köra
slut på dem som skall leda insatsen redan innan den börjat (Jmf Göteborgskommittén, sid. 370 ff och 445.).
Även om behovet av detaljbeslut och direktstyrning är mer omfattande på
minutoperativ nivå bör polisinsatschefen utnyttja möjligheterna att leda
genom uppdragstaktik.
För att optimalt kunna samordna resurser och agerande i komplexa och
dynamiska situationer, ofta under stor osäkerhet och tidspress, måste polisinsatschefen fortlöpande ha tillgång till aktuell information om hotbilden
och läget i stort.
För att underlätta arbetet i inledningsskedet av en särskild händelse och
övergången till insatsorganisationen är det lämpligt att i polismyndighetens planer göra upp bemanningsplaner för olika insatsuppgifter och
riskobjekt.

3.3 Ledningsplatser vid polisinsats
Under en insats kan länspolismästaren, kommenderingschefen och polisinsatschefen, utifrån geografiska utgångspunkter, leda verksamheten på
två sätt:
• från stabsplats (ledningsstab resp. fältstab),
• från uppehållsplats.
3.3.1 Stabsplats
Som regel utövar chefen sin ledning från stabsplats.
Länspolismästarens och kommenderingschefens stab (ledningsstaben)
upprättas oftast i ett förberett utrymme i en polisstation, gärna intill länskommunikationscentralen (nära, men åtskilt).
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Polisinsatschefen upprättar sin fältstab i en lednings- eller polisbuss, eller på
någon annan för uppgiften lämplig plats. I vissa situationer, t.ex. där objektanknutna planer finns, är ledningsplatserna utvalda i förväg och särskilda
lokaler iordningställda såsom på flygplatser och inom kärnkraftberedskapen. Fältstaben bör upprättas i omedelbar anslutning till motsvarande
stabsplats för samverkande organ, t.ex. räddningsledare. Vid större evenemang (motsv.) kan det vara lämpligt att upprätta en tillfällig gemensam
stabsplats för berörda organ.
3.3.2 Uppehållsplats
När kommenderingschefen inte kan utöva sin ledning från stabsplatsen
eller när det annars är påkallat av särskilda skäl, t.ex. då behoven av samordning, egen information eller påverkan är stora, kan kommenderingschefen utöva sin ledning från uppehållsplats (”framskjuten ledningsplats”).
Även på uppehållsplatsen fortsätter kommenderingschefen att utöva sin
polisledning och bör därför ta med sig vissa ledningsfunktioner ur staben,
medan resterande delar är kvar och verkar på stabsplatsen. Ledningsstrukturen i insatsen förändras inte till följd av den framskjutna grupperingen.
Även polisinsatschefen kan utöva sin ledning från en uppehållsplats och
bör välja den enligt vad som anförs nedan. Typiskt sett bör polisinsatschefen vara geografiskt närmare den aktuella händelsen än kommenderingschefen.
Det är mycket angeläget att sambandet mellan uppehållsplatsen och ledningsstaben säkerställs.
3.3.3 Reservstabsplats
I vissa situationer kan det vara nödvändigt att rekognosera alternativa
stabsplatser – reservstabsplatser – och att vidta förberedelser för att flytta
verksamheten till reservuppehållsplats.
Vid exempelvis vissa miljöolyckor kan detta vara aktuellt som en omfallsförberedelse för den händelse vindförhållandena skulle ändra sig. Det är
givetvis angeläget att den operativa ledningen kan fullgöras i nödvändig
omfattning även under tiden omgrupperingen sker till reservstabsplats. En
sådan omgruppering kräver därför viss beredskap och förberedelse.
3.3.4 Val av plats varifrån ledning kan utövas
Uppgiftens art har betydelse för de krav som bör ställas på stabsplats och
uppehållsplats. Kraven kan gälla:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

synlighet såväl som skyl,
skydd och säkerhet, inkl. riskzoner,
tillgänglighet,
möjligheter att avspärra och avskärma,
behovet av mobilitet,
väderförhållanden och väderprognoser,
möjlighet till säker kommunikation med kommenderingschef och
ledningsstab,
kommunikationer i allmänhet,
möjligheter att ta emot helikopterlänkade bilder,
närheten till händelsernas centrum (möjlighet till inblick om så önskas och närhet till insatspersonal),
närhet till samverkande organ,
transportvägar,
samband (främst radio och telefon),
datorstöd,
samlingsmöjligheter,
uppställningsplats för fordon,
landningsplats för helikopter, m.m.

3.4 Samordning
Samordning syftar till att reda ut beröringspunkter och parallellt ansvar (se
avsnitt 2.1.4), styra insatspersonalens agerande, säkerställa en effektiv och
enhetlig inriktning av verksamheten, hur olika åtgärder skall finansieras
samt ett effektivt utnyttjande av disponibla resurser från samtliga berörda
myndigheter och organ.
Samordning åstadkoms genom att den som primärt leder aktuell verksamhet utnyttjar sin rätt att utöva ledningen eller genom samverkan.
Samverkan mellan dem som har ansvaret för olika delar av en insats och
som i övrigt berörs av insatsen sker genom:
• förberedande gemensam planläggning,
• överläggningar,
• gemensamma beredningar, t.ex. underrättelseberedningar, och bedömanden,
• överenskommelser,
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• gemensamma beslut under insaten,
• samordnad information och länkade hemsidor.
Den samverkan skall genomföras som krävs för att lösa uppgiften. Vid
kallelse till samverkansmöte bör om möjligt anges vilka frågor som skall
behandlas och den tid som avsätts för mötet. Mot bakgrund av att arbetsbelastningen kan variera hos de insatta organen under en insats är
det angeläget, för effektivitetens skull, att i förväg klarlägga vilken tid som
disponeras totalt före mötet och individuellt av kallade befattningshavare.
Ofta är det så att samverkansfrågorna snabbare löses om mobiltelefoner
och kommunikationsradio inte stör utan passas av särskilt utsedd personal
under den tid samverkan utövas. Risken för att fastna i telefonfällan är annars stor, vilket lätt leder till allmän ineffektivitet i ledningsarbetet och risk
för att viktig information ”läcker ut genom överhörning” t.ex. om någon
talar i telefon med massmedia under en stabsorientering. Gemensamma
överenskommelser och beslut dokumenteras på lämpligt sätt och genomförd samverkan noteras i insatsprotokollet.
Under en insats som engagerar även andra organ än Polisen, måste samverkan initieras tidigt och rutiner utarbetas för hur samverkan skall ske. Kan
flera samverkanstillfällen förutses är det lämpligt att utarbeta en gemensam
mall som dagordning för samverkansmötet.
Samverkan kan behandla såväl övergripande operativa frågor som minutoperativa och avse bl.a. klarläggande av ansvars- och uppgiftsförhållanden,
beredskap, resurser, riskbedömningar, gemensam inriktning och prioritering av verksamheten, arbetsmetoder, informationsverksamhet, insatsens
avslutning och frigörandet av insatt personal samt gemensamma aktiviteter för uppföljning och psykosocialt omhändertagande.
För att underlätta samverkan eftersträvas:
•
•
•
•
•
•
•
•

sammanfallande ansvarsområden,
gemensamma uppehållsplatser för samverkande chefer,
utväxling av samverkanspersonal,
deltagande i samverkande organs stabsorienteringar, utsättningar och
andra genomgångar,
samordning av lägesbild,
samordning av extern och intern information,
väl fungerande teletekniska kommunikationer med gemensamma
samverkanskanaler,
planlagt reservsamband,
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• tydliga befälsförhållanden,
• att samma chefer samverkar under längre tid,
• personkännedom och kännedom om samverkansorganens organisation, beslutsstruktur och arbetsrutiner.
Beträffande den centrala polisens roll, se avsnitt 2.3.
Samordning av en insats genom samverkan kan många gånger vara svårt.
Olika verksamhetskulturer kan komma att brytas mot varandra. Oklarhet
om uppgifter och ansvar hos berörda organ kan leda till både oklarheter
och revirhävdande. Olika erfarenheter, uppfattningar och krav rörande
mediala frågor kan föranleda spänningar mellan de samverkande.
Därför är det angeläget att samverkan övas och utvärderas tillsammans
med de organ med vilka Polisen har ett stort samverkansbehov. Tillfällen till sådan samverkan erbjuds ofta från de samverkande organen och
bör utnyttjas genom polisiärt deltagande och formulering av angelägna
samverkansfrågor. Det kan gälla räddningstjänstövningar med den kommunala räddningstjänsten eller olika typer av statlig räddningstjänst, incidentövningar med Försvarsmakten eller beredskapsövningar med olika
militära förband. På motsvarande sätt bör Polisen ta initiativ till och genomföra samverkansövningar när behov föreligger att utveckla förmågan
till samverkan.
Avslutande av insats

En insats med deltagande från flera myndigheter och organ bör avslutas
först efter samråd med övriga deltagare och genom ett uttryckligt beslut.
Beträffande räddningsinsatser stadgas i 3 kap. 9 § lag om skydd mot
olyckor att insatsen är avslutad när räddningsledaren fattar beslut om detta.
Beslutet skall redovisas i skriftlig form.
Efter det att en insats har avslutats återstår som regel en hel del uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•

lägesanalys,
kvarstående uppgifter identifieras och initieras,
underrättelser till samverkande, högre nivåer, rättsägare m.fl.,
mediafrågor (vad kan sägas och vad kan inte sägas) och av vem/vilka,
avrapportering,
återställande och kontroll av materiel,
åtgärder med avseende på förundersökning,
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• erfarenhetsinsamling,
• analys av genomförandet i belysning av målen för insatsen,
• uppföljningsmöte (avslutningssamtal) tillsammans med samverkande,
• hälso- och sjukvård, psykosocialt omhändertagande,
• beslut om förbättringar inför nästa liknande händelse samt i generellt
hänseende.
Det är lämpligt att en insats med flera deltagande myndigheter och organ
avslutas med en gemensam summering av insatsens förlopp (avslutningssamtal), de åtgärder som vidtogs, genomgång av oklarheter m.m. Avslutningsvis kan man lämpligen i samverkan bestämma hur avrapporteringen till
media bör ske.
Behovet av gemensamma åtgärder för psykosocialt omhändertagande skall
bedömas. Vägledning kan därvid hämtas ur Socialstyrelsens allmänna råd
”Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer”,
(SoS 1991:2), samt Rikspolisstyrelsens promemoria 2003-01-22 om
Psykosocialt omhändertagande inom Polisen (POB-100-2955/99) och
en i anslutning därtill given kort beskrivning i ämnet.
En särskild händelse har ofta även ett rättsligt efterspel. Förundersökningar
skall bedrivas rörande brott. Dessa utredningar kan komma att låsa Polisens eget material från insatsen för användning i förundersökningen.
Sekretessbeslut, yppandeförbud rörande vad som förekommit vid förhör
(RB 23:10) och domstolsförhandling inom stängda dörrar kan begränsa
möjligheterna att använda materialet från insatsen. Uppmärksammade
polisinsatser leder många gånger till anmälningar mot poliser. De rättsliga
prövningarna av händelsen och insatserna inverkar på möjligheterna att
göra uppföljningar.
Vissa mer omskakande händelser leder även till offentliga utredningar i olika
former. Så var t.ex. fallet efter upploppet på Tidaholmsanstalten 1994,
insatserna vid toppmötet i Göteborg 2001, fritagningarna och rymningarna 2004 och flodvågskatastrofen 2004. Även om så genomlysande studier av händelse och insats inte genomförs eller någon central uppföljning
påkallas, finns ofta anledning för insatsorganisationen att efter en särskild
händelse under ordnade former reflektera över den egna verksamheten
och de egna erfarenheterna samt omgivningsfaktorerna och inventera
framtida alternativa synsätt och lösningar. Det kan i sin tur leda till förändringar i planverk, taktik och utbildning.
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Vad är en särskild händelse?
När är en särskild händelse en riksangelägenhet?
Samhällets krishantering
• Begrepp och principer
• Behörigt forum och parallellt ansvar
• Samordnad ledning
Polisorganisationen
• Polisledningsbegreppet
• Förman och befäl
Rikspolisstyrelsen (SÄPO och RKP)
• Ledningsbemyndiganden
• Internationellt samarbete
Regeringens direktivrätt

4. Planering av polisinsats
4.1 Allmänt
Syftet med planering är att klargöra uppgiften (s.k. probleminramning)
och att uppnå förståelse för uppgiften och dess syfte samt att formulera en
idé om hur uppgiften skall lösas.
Planering är även ett sätt att åstadkomma insikt, öka förmågan och skaffa
handlingsberedskap.
Planeringsarbetets omfattning varierar beroende på uppgiften och på
den tid som står till förfogande. Vid tidspress är det angeläget att försöka
genomföra de inledande insatserna så att tidsutrymme, när så är möjligt,
skapas för mer ingående planering.
Planläggning får inte hindra att order når berörd enhet i tid.
Inför en i förväg känd särskild händelse bör en dialog tidigt föras mellan
cheferna på olika nivåer, bl.a. för att analysera uppgiften, vilka enheter som
berörs vid polismyndigheten och genomförandet. Viktigt är att information som är av avgörande betydelse för ett genomförande av insatsen
identifieras och delges berörda chefer så snabbt som möjligt. En gemensam
uppfattning av läget och uppgiften underlättar dessutom uppdragstaktik.
I de flesta situationer gäller det att samtidigt kunna genomföra insatser i
nuet och planera för verksamheten mer långsiktigt samt bedöma behovet
av åtgärder om händelsen utvecklar sig på annat sätt än man från början
haft anledning att räkna med (s.k. omfall som behandlas närmare nedan i
avsnitten 4.7 samt 5.8 och 5.11). Det är angeläget att alternativtänkande
och omfallsberedskap ständigt utvecklas. Detta inte minst mot bakgrund
dels av att brottslingar hela tiden försöker finna former för att undgå Polisen, dels av att nya risker ständigt uppkommer i ett öppet modernt, sårbart
och komplext samhälle.
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Folke Rutstedt delade i sin bok ”Polistaktik” (1960) upp händelser i:
• Kända tilldragelser under lugna förhållanden.
• Överraskande tilldragelser under lugna förhållanden.
• Kända tilldragelser under osäkra förhållanden.
• Överraskande tilldragelser under osäkra förhållanden.
• Kända tilldragelser under oroliga förhållanden.
• Okända tilldragelser under oroliga förhållanden.
Lars Fredholm, FOA (FOI), delar upp händelser i:
• Statiskt stabila lägen.
• Statiskt instabila lägen.
• Dynamiska lägen.
Särskilda händelser är i många avseenden förhållandevis oberäkneliga i sina
förlopp. Det innebär att Polisen alltid måste ha stor beredskap och flexibilitet i organisation och beslutsprocess för att arbeta med omfall. Viktiga
förändringar som inträffar måste kunna hanteras med den snabbhet som
förhållandet kräver.
För vissa händelser sammanställer SÄPO hotbilder (se RPSFS/FAP 2242). Underlagen utgörs av kunskaper inom SÄPO och informationer från
utlandet. Hotbilderna beskriver risker för angrepp utifrån vissa perspektiv,
men inte alla. De beskriver risken för attack utifrån, internationell terrorism, inhemsk extremism och annan opinionsyttring, mental störning
eller överförd hotbild (en person med hög hotbild för över hotbilden på
personer som befinner sig i dennes närhet). Hotbilderna sammanfattas i
en femgradig skala:
1 – Ingen hotbild, ringa risk för angrepp.
2 – Låg hotbild, viss risk för angrepp.
3 – Förhöjd hotbild, risk för angrepp.
4 – Hög hotbild, betydande risk för angrepp.
5 – Mycket hög hotbild, uppenbar risk för angrepp.
SÄPO:s hotbildsbedömningar har stor betydelse men även andra aspekter måste beaktas. Ofta behöver polismyndigheten därför komplettera
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SÄPO:s hotbild med egen insamling av fakta och egen bedömning. Kunskaperna kompletteras genom samverkan med andra polismyndigheter,
RKP med sitt öppna internationella kontaktnät samt andra organ.
Medan hotbildsnivån anger hur insatsen strategiskt skall planeras anges
den aktuella hotbilden med hjälp av den s.k. lägesbarometern.
Lugnt läge

Oklart läge

Allvarligt läge

Tillgång till korrekt och användbar information är en av de viktigaste
förutsättningarna för en god ledningsverksamhet. I bästa fall kan Polisen
skapa ett informationsöverläge i förhållande till motparten. Framgång
är ofta beroende av förmågan att snabbt inhämta, bedöma och agera på
information. Härigenom kan resurser sättas in på rätt plats och i rätt tid
och åtgärder underlåtas i situationer när de skulle förfela sina syften. Lägesuppfattningen behöver alltid samordnas mellan berörda enheter och med
samverkande aktörer.
Goda omvärldskontakter samt en dialog med olika intressegrupper har
stor betydelse för polisarbetet. (Se även avsnitt 5.8).
En bra underrättelseinhämtning fordras således för att undanröja osäkerhet, skaffa bästa möjliga kunskaper och åstadkomma framförhållning och
handlingsberedskap i polisarbetet.
Därvid är det viktigt att formulera beställningar på inhämtning så att man
kan få svar på strategiska och andra viktiga frågor. Beställningar bör utformas så att omständigheter och händelser som innebär hot eller bättre läge
fortlöpande identifieras och rapporteras.
Kriminalunderrättelsetjänsten bör därför som regel engageras redan under
planeringsarbetet och ges olika frågeställningar att bearbeta.
Chefer på olika nivåer bör delta i planeringen när det är lämpligt och möjligt. Det är även angeläget att företrädare för specialkompetenser tidigt engageras i förberedelserna (kommunikationsansvariga, insatsstyrkor, polistaktiska förhandlare, hundförare, ryttare, sjöpolis, kriminalpolis, livvakter,
o.s.v.). I vissa fall behöver representanter för personalfunktionen involveras.
Sammantaget underlättar detta användandet av uppdragstaktik.
De som engageras i planeringsarbetet kan behöva friställas för att medverka
i planeringen. Ofta behövs en successiv resurstillväxt under förberedelsefasen. Det gäller att ha tillräckliga resurser för arbetet och att hushålla med
kraften så att den inte är förslösad när genomförandefasen inleds.
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Planeringsarbetet kan i vissa fall behöva pågå på flera nivåer samtidigt.
Ledningsstaben kan arbeta med sina uppgifter samtidigt som polisinsatschefen gör sina förberedelser. Arbetet stäms då av vid gemensamma
orienteringar.
Ibland kan det också vara lämpligt att låta utsedda befattningshavare få
genomgå anpassad utbildning och göra studiebesök vid liknande evenemang som äger rum på annat håll under den egna förberedelsefasen.
Exempelvis har en del proteströrelser en internationell bakgrund, agenda
och samordning. Liknande problematik kan sätta sin prägel på ordningsstörningar vid vissa idrottsevenemang. Polisen kan därför behöva skaffa sig
kunskaper inför en egen förestående insats genom att följa upp aktiviteter
vid ett evenemang på annat håll och polisverksamheten i anslutning till
detta. Det ökar samtidigt möjligheterna till förebyggande åtgärder och en
polistaktisk dialog med bl.a. arrangörer och representanter för deltagande
grupperingar.
Klargör tidsförhållandena tidigt och fortlöpande.
Tidsförhållandena måste hela tiden beaktas i stabsarbetet och planeringen.
Därför skall alltid klarläggas vilken tid som är disponibel. All planläggning
måste beakta att en betydande del av den disponibla tiden behövs för planering och förberedelser på olika nivåer samt utsättning av polisinsatsstyrkan. Gör man inte detta på ett tidigt stadium, hamnar man som regel i en
stressande tidsbrist i slutet.
På en tidslinjal bör därför hålltider läggas in. Genom att börja med det
mest väsentliga, t.ex. när en åtgärd måste vara i kraft, kan man gruppera
tidsaspekterna i övrigt så att man får en klar bild av tidsperspektivet. Utifrån tidsförhållandena görs en arbetsplan för planerings- och orderarbetet
i staben.
•
•
•
•
•
•
•
•

När måste avsedd åtgärd träda i kraft – vara genomförd?
Hur lång tid tar det innan beslutet kan träda i kraft och börja verka?
Vilken inövning erfordras?
Transporttider?
Hur lång tid behövs för utsättning av polisinsatsstyrkan?
När måste order senast ges?
När måste beslutet senast fattas?
Hur lång tid står till förfogande för planeringen?
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• Hur lång tid tar det att skaffa fram nödvändiga underrättelser?
• Hur kan tid skapas?
• Kan fördel vinnas genom beslut om omedelbara åtgärder, förberedande order eller order efter hand?
Planering, genomförande och uppföljning är en fortlöpande process i
samband med en polisinsats. Det är en process som äger rum såväl under
förberedelsefasen som under genomförandefasen och avvecklingsfasen.
Logik i tänkandet skapar förutsättningar för att lösa uppgiften på ett bra
sätt. Polistaktikens logik består av följande delar:
Initiera – inrikta
Initieringsdirektiv

1 A. Beslut om omedelbara åtgärder
Förberedande order

2. Planering

1 B. Omfallsbedömning

4. Uppföljning

Klarlägg uppgiften
Bedömande
Beslut i stort (BIS)
Utveckling av beslut i stort

Orienteringar
Rapportering
Besök
Kontroll
Utvärdering

3. Genomförande

Utformning av order
Ordergivning – utsättning
Polisinsats
Insatsanalys
Information

Polisinsatser med anledning av en särskild händelse måste många gånger
genomföras utan att någon längre förberedelsetid står till buds eller kan
skapas. Emellertid är detta inte alltid förhållandet. Många gånger finns tid
att logiskt tänka igenom uppgiften och planera hur den skall lösas. Vissa
polisinsatser kan vara kända långt i förväg, t.ex. större idrottsevenemang
och internationella toppmöten.
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Att fatta operativa beslut i ett vakuum är sällan framgångsrikt. Allt beslutsfattande bygger på hur man uppfattar en uppgift och ett läge. Det är väl
känt att uppfattningsförmågan (perceptionen) påverkas och störs på olika
sätt. Förhållandena vid en särskild händelse utgör inget undantag. Snarare
är förhållandena än mer vanskliga. Många gånger kan det dessutom vara
svårt att få reda på vad som egentligen händer. Därför gäller det att ha en bra
rutin och en god ledningsresurs som stöd. Det gäller också att kvalitetssäkra
information och underrättelser samt att undvika väl kända fallgropar.
Planer påverkas alltid av händelseutvecklingen. Vid all planering och ledning skall därför finnas beredskap för olika händelseutvecklingar.
Vid planering som sker utan någon tidspress finns möjligheter att utveckla
en struktur i planerandet som passar uppgiften. Tid finns eller kan skapas
för att diskutera olika sätt att lösa uppgiften, utbilda och samträna personal
samt för att inhämta erfarenheter och råd. Taktik och metoder kan föranleda utbildningsinsatser lokalt, regionvis och vid Polishögskolan. Skulle man
komma fel i planeringsarbetet finns dessutom tid att göra förändringar och
kanske till och med börja om från början.
Exempel: Ett mycket tydligt exempel på planering utan tidspress var
Polisens förberedelser inför Europamästerskapen i fotboll 1992. Inför
den polisinsatsen genomfördes omfattande studiebesök vid liknande
polisinsatser i Europa, utarbetades gemensamma grundsyner och
taktiska koncept bl.a. avseende operativ ledning, stabsarbetsmetodik,
psykotaktik, supporteruppträdande i olika situationer, arresteringstaktik, underrättelseverksamhet och samverkan med utländska poliskårer,
självskydd, polistaktiska formeringar samt bruket av slutna formeringar ihop med hundar och hästar. Drygt 100 poliser som valts ut för
att vara polisinsatschefer och divisionschefer erhöll omgångsvis drygt 4
veckors (22 dagar) specialutbildning. Totalt omfattade olika specialutbildningar 1.446 poliser (36 880 timmar) och 4.800 poliser för 48
timmars regional och lokal taktisk utbildning (230.400 timmar).
Exempel: I augusti år 2005 träffades ett stort antal världsledare till
G 8-möte i Edinburgh. Polisinsatsen föranledde omfattande planering
och utbildning av polispersonalen. Varje månad fr.o.m. året innan
träffades cheferna på övergripande operativ nivå (gold) för särskilda
genomgångar. Speciella informationspaket skickades ut till de enheter
från hela United Kingdom som skulle engageras. På så vis ensades taktik och terminologi m.m. Sex veckor innan mötet samlades alla chefer
på silver- och bronsnivå för att gå igenom kommenderingsorder, omfall
och underrättelseläget. En bland många erfarenheter från genomföran101

det av insatsen var att insatspersonalen, trots genomgångarna, i många
situationer gick längre än vad som var normalt och bestämt genom
kommenderingsordern.
Exempel: Ett annat exempel utgör Polisens förberedelser i Uppsala
län inför risken att Dalälven hösten 1986 kunde komma att svämma
över. En omfattande nederbörd och genombrott av en jorddamm vid
Noppikoski i Dalarna innebar risk för omfattande översvämningar i
Mellansverige. Genom fasta regleringsanordningar kunde vattenmassornas väg från källflödena mot Östersjön följas under några intensiva
dagar. Ett omfattande övergripande operativt lednings- och stabsarbete utövades i samverkan med andra myndigheter inom Uppsala län
varvid olika händelseförlopp studerades och konsekvenserna av dessa
bedömdes. För de kritiska dygnen kunde den minutoperativa polisverksamheten fastläggas genom en kommenderingsorder och personalen
förberedas i förhållandevis god tid.
Vid planering under tidspress är det angeläget att den tid som står till
förfogande eller kan skapas utnyttjas effektivt och koncentrerat för att lösa
uppgiften. Då är det en fördel i planeringsarbetet att ha en arbetsmodell
som de deltagande är väl förtrogna med.
Eftersom en hel del av polisverksamheten utövas i samverkan med andra
organ är det effektivt med en modell som är likartad för de organ som ofta
har att samverka. Syftet med en sådan modell är att underlätta planeringsprocessen.
Lösandet av uppgiften är det viktiga och planeringsmodellen är ett hjälpmedel som erfarenhetsmässigt i hög grad underlättar arbetet och skapar
struktur.
I början av en överraskande särskild händelse kan det råda en sådan villervalla att det nästan är omöjligt att förstå vad som hänt och vad som är
på gång. En brandman i New York beskrev sina intryck från World Trade
Center den 11 september 2001:
It came as if from nowhere.
All of us were taking a beat to catch our breaths, and our bearings,
figure out what the hell was going on.
At this early point, the talk on the television was that a plane had
crashed into the tower, but there was no indication of the size of the
plane, no word on the circumstances of the crash …
102

Som regel är det faktiskt svårt, för att inte säga direkt olämpligt och ineffektivt, att hals över huvud och utan något logiskt tänkande sätta igång att genomföra en polisinsats. Behovet av fasta, gemensamt kända arbetsrutiner
är alltså som störst i tidspressade situationer då människor oväntat, på kort
tid och på osäkert eller svagt underlag gemensamt skall arbeta fram en bedömning och en lösning av en uppgift. Har man i situationer med tidsbrist
sedan tidigare en gemensam och samtränad uppfattning om hur planeringsarbetet och beslutsprocessen bör gå till, slipper man i det tidspressade
läget börja med att klara ut arbetsrutiner och andra procedurfrågor.
Beredskapen inför särskilda händelser kräver planering och förberedelser,
utbildning och träning för att upprätthålla kompetens hos ledarskapet och
personalen, möjligheter att snabbt förstärka personalen på särskilt viktiga
funktioner samt fortlöpande översyn av arbetsrutinerna.
Det skänker trygghet och ordning i arbetet. Berörd personal vet hur de
lämpligen bör förbereda sig och hur arbetet kommer att gestalta sig i den
uppkomna situationen, såväl i initialskedet som därefter. Utan onödig
tidsspillan kan man direkt ge sig i kast med uppgiften och anpassa planeringsarbetet till situationens speciella krav. Det är också skälet till att
polismyndigheterna skall ha planer för olika typhändelser och riskobjekt
i polisdistriktet.

4.2 Initiera och inrikta
Många särskilda händelser sätter igång av sig själva. Polisens första åtgärder blir att försöka få ett grepp om vad som hänt, mobilisera sina resurser,
komma ikapp och börja agera.
Särskilda händelser kan i vissa fall förutses, som en annalkande eller tillväxande problematik med hot mot den allmänna ordningen och säkerheten
eller en brottstrend.
Ett antal polisuppgifter, t.ex. stora publika evenemang och toppmöten, är
som regel kända långt i förväg. Då behövs en procedur för tidig identifiering och en startsignal för att sätta igång planeringsarbetet.
Startsignalen kan lämpligen utgöras av ett initieringsdirektiv från länspolismästaren. Därvid initieras en problemidentifiering och klaras ut vad
Polisens uppdrag avser, vem som skall vara kommenderingschef och ges
en anmodan till denne att påbörja planeringen.
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Initieringsdirektivet kan innehålla följande delar:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

situationsbeskrivning,
probleminramning,
målsättningar för verksamheten, tyngdpunkter,
uppgifter och slutläge,
omvärldsanalys (hot, möjligheter, styrka och svaghet i egen organisation) samt bevakning av tecken/händelser som innebär förändrat läge
i stort,
anvisning om personalplanering,
inventering av strukturella problem,
riskbedömning jml arbetsmiljölagen, skyddsfrågor
beröringspunkter, krav på samordning, utveckling av kontaktytor och
samsyn,
myndighetsgemensam insats, enheter vid polismyndigheten och
samverkande organ som bör engageras,
vissa planeringsantaganden,
ekonomi,
förbehåll och begränsningar i stort,
krav på rapporteringar och föredragningar för länspolismästaren (återkoppling).

I initieringsdirektivet skall anges i vad mån rådsbeslut och handböcker
för polisarbetet utarbetats inom den Europeiska unionen för händelsetypen och måste beaktas. Sådana styrdokument finns för toppmöten
inom EU (10965/03 ENFOPOL) och fotbollsmatcher med internationell dimension (10966/03 ENFOPOL 64). Dokumenten innehåller
skyldigheter för värdland och övriga medlemsstater och avser samverkanskrav, gränskontroll, underrättelseinsamling och underrättelseutbyte samt
annat samarbete vad gäller säkerhet, lag och ordning. Dessa dokument
utgör grunden för att andra länder skall kunna ha samverkanspersonal (liaison officers) vid nationell enhet och ansvarig polismyndighet, men också
på fältet. (Gällande dokument och rutiner kan alltid efterfrågas genom
rikskommunikationscentralen vid Rikskriminalpolisen).
Initieringsdirektivet startar planeringsprocessen, inte själva genomförandet.
Kommenderingschefen tar emot initieringsdirektivet och sätter samman
en planeringsgrupp med representanter ur ledningsorganisationen (be104

dömandegrupp – se även avsnitt 4.4.3) som samlar in underlag och gör
en uppdragsanalys. Underrättelseinhämtning igångsätts. Vid behov görs
platsbesök och studiebesök.
I uppdragsanalysen granskas initieringsdirektivet, identifieras olika planeringsantaganden och frågeställningar, sorteras frågeställningar utifrån
angelägenhetsgrad, upprättas en tidslinjal för planeringsarbetet, görs en
inledande analys av hur uppgiften kan lösas och görs en första bedömning
av resursbehovet och vad som därvid saknas i den egna polismyndigheten.
Ett antal kriterier på framgång i uppdraget bör ställas upp. Dessutom identifieras viktiga omfall för förberedelsefasen och genomförandefasen.
Tillgängliga resurser måste användas rationellt. Personalfrågorna utgör därför en viktig del av ledningsuppgiften vid särskild händelse. Anvisningar
skall därför tidigt ges om personalplanering. En god personalplanering
bidrar även till att minimera kostnaderna för polisinsatsen. Vid i förväg
kända särskilda händelser av mer omfattande slag måste likaså arbetsmiljö- och skyddsfrågorna tidigt uppmärksammas. Detta har betydelse för
utrustning, utbildning och val av taktik.
Stora evenemang kräver som regel omfattande samverkan och många
överläggningar med bl.a. arrangören. Viktigt är därvid att Polisen företräds
av rätt personer, att frågor och problemställningar inventeras och stäms av
med planeringsorganisationen (planeringsgruppen/-staben) och utsedd
kommenderingschef.
Uppdragsanalysen föredras för länspolismästaren. Efter justeringar beslutas
den och utgör sedan grund för det fortsatta planeringsarbetet.

4.3 Planering när god tid står till förfogande
"Det går dock inte att bygga ett krishanteringssystem enbart för kriser
som går att förutse. Ett krishanteringssystem måste ha en generell förmåga att hantera kriser."
2005 års katastrofkommission

Varje polismyndighet skall upprätta planer för Polisens insatser vid särskilda händelser och för Polisens insatser vid skyddet av viktigare objekt
i polisdistriktet. Det framgår av 3 kap. 12 § PF.
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I 1 kap. 3 § lagen om skydd mot olyckor finns allmänna krav på planering
av räddningstjänsten. Lagen kräver att polismyndigheterna dels skall samordna sin verksamhet och samarbete med kommunerna och de statliga
myndigheter som ansvarar för skydd mot olyckor (1 kap. 6 §), dels skall
planera för sina delar av den statliga räddningstjänsten: fjällräddning och
efterforskning av försvunna personer i andra fall.
Ett viktigt inslag i utvecklingen av samhällets krishanteringssystem är en
ökad användning av risk- och sårbarhetsanalyser. Analyserna är utgångspunkt för arbetet med att minska antalet olyckor, minska sårbarheten i
viktiga samhällsfunktioner och förbättra förmågan att hantera inträffade
kriser.
Riskanalysen undersöker riskerna i en anläggning eller en verksamhet. Sårbarhetsanalysen ser till konsekvenserna såväl inom som utanför denna anläggning/verksamhet och syftar till att minska konsekvenserna och stärka
förmågan vid en olyckshändelse eller kris. Hela förloppet omfattas, från det
att en störning inträffar till dess att ett nytt stabilt tillstånd uppnåtts.
Kommunfullmäktige skall för varje mandatperiod anta en plan för hur
kommunen skall hantera en extraordinär händelse. Planen baseras på riskoch sårbarhetsanalyser. Inom sitt utvidgade områdesansvar skall länsstyrelsen genomföra regionala analyser. Det kräver samordning och samarbete
också med Polisen (jfr 1 kap. 6 § lag om skydd mot olyckor, lag 2002:833
om extraordinära händelser i fred hos kommuner och landsting, 7 § Hälso- och sjukvårdslagen samt 2 kap. 2 § lag om civilt försvar).
Statliga myndigheter skall enligt förordningen (2002:472) om åtgärder för
fredstida krishantering och höjd beredskap årligen analysera om det finns
sådan sårbarhet och sådana risker inom myndighetens ansvarsområde som
synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området. Resultatet skall sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Risk- och sårbarhetsanalyser bör omfatta:
•
•
•
•
•
•

Vad kan hända?
Varför kan det inträffa och hur ofta?
Vilka blir konsekvenserna för samhället?
Vad kan förebyggas?
Hur kan sårbarheten minskas?
Sammanställning av resultaten.
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Varje särskild händelse är unik i sina detaljer. Ledningen innebär en
balansakt där det krävs flexibilitet och anpassning av rutiner och resurser samt kreativitet.
För att uppnå och upprätthålla en insatsförmåga krävs förberedelser i form
av planering, kompetens hos nyckelfunktioner och övrig personal, kommunikation, förmåga att hantera information och underrättelser internt
och externt, utrustning, utbildning och övning, utvärdering av insatser
och förmåga att förbättra samt insikt om förstärkningsbehov och var och
hur sådan står att få.
Så långt det är praktiskt lämpligt skall polismyndigheterna således förbereda sig för verksamheten vid särskilda händelser av olika slag genom
att upprätta allmänna och objektanpassade planer. Givetvis har en sådan
planering vissa begränsningar eftersom det vid en händelse alltid är det
aktuella problemet som skall lösas och inte designscenariot i planen. Bakgrundsstudier och objektsanalyser höjer dock medvetandegraden och
handlingsberedskapen inför olika situationer. Härigenom kan kompetens
utvecklas rent generellt vid polismyndigheten.
Planerna måste utformas så att de inte låser förmågan utan stödjer den och
medger handlingsutrymme och anpassning i det enskilda fallet. Planerna
bör kunna kombineras och användas flexibelt vid en särskild händelse.
Det finns olika uppfattningar om hur planer bör utformas. Vissa anser att
planerna skall vara övergripande, gärna av s.k. mind-map typ med nyckelord som stödjer och stimulerar de polisiära cheferna när de använder
planerna. Andra upprättar mycket detaljerade planer. Faran med alltför
detaljerade planer är att man kan känna sig för bunden till planen och inte
vågar göra nödvändiga avsteg i det aktuella läge när planen tas i bruk. Sådana låsningar kan medföra att man följer planen och ”därmed gör rätt”,
men inte lyckas lösa uppgiften.
Exempel: Planläggning för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen utgår från detaljerade allmänna råd mot bakgrund av den
tekniska hotbilden och vilka åtgärder som är aktuella vid olika larmnivåer. När historiens största kärnkraftolycka inträffade i Tjernobyl den
26 april 1986 var världen ovetande till den 28 april då Forsmarks
kärnkraftverk utlöste larmet: ”Ett mindre utsläpp. Höjd beredskap”.
Denna larmkombination hade alltid betraktats som utesluten, men
var den som faktiskt inträffade. Den förekom inte någonstans i beredskapsplanen. Med planen som stöd måste åtgärderna således situationsanpassas för att uppgiften skulle kunna lösas.
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Enligt FAP 201-1 bör polismyndigheterna systematiskt inventera, analysera och planlägga de särskilda riskobjekt som finns inom polisdistriktet.
Inventeringen bör avse bl.a. objekt som kan antas bli föremål för brottsliga
angrepp, allvarliga hot eller där större spanings-, utrednings-, bevakningsoch/eller andra polisinsatser kan bli aktuella.
Inventering och riskanalys skall dokumenteras och kompletteras med kartor, skisser, foton, datastöd och annat som kan vara av intresse för att ge god
information om respektive riskobjekt.
Dessutom bör varje polismyndighet ha vissa allmänt giltiga planer, så att
verksamheten snabbt kommer igång vid oväntade särskilda händelser (se
FAP 201-1, p. 10.2). Ett bra stöd i form av olika insatsplaner gör det möjligt för dem som skall leda den särskilda händelsen att koncentrera sig på
de unika aspekterna i det inträffade. Det gäller att uppnå en mognadsgrad
där planer och personalens kompetens tillsammans gör att även en överraskande särskild händelse kan hanteras med viss rutin.
Vid varje polismyndighet bör vidare finnas en plan för lämnande och mottagning av större polisförstärkning, samt en plan för alarmering av egen
tjänstefri personal.
I denna planeringsverksamhet bör samråd från Polisens sida ske och kontaktytor och samsyn utvecklas med företrädare för riskobjekten och andra
berörda samhällsorgan.
Många gånger kan behovet av omfattande polisinsatser och särskilda
händelser förutses och planering ske utan den tidspress som kännetecknar
händelser som inträffar överraskande. Tid finns då att genomföra en omsorgsfull planering, att bedöma olika omfall samt att trimma in ledningsorganisationen. Ledningspersonalen kan exempelvis övas genom applikatoriska spel som ligger i linje med den förestående uppgiften.
I bedömandet engageras efter behov företrädare för olika specialkompetenser. Lämpligen involveras en bedömandegrupp i beredningsarbetet. Det
kan ske på så sätt att den får ansvaret för att genomföra bedömandet och
att ta fram ett beslut i stort och en order. Det kan även ske genom att den
under planeringsfasen får i uppgift att som ”Djävulens advokat” (se nedan)
analysera planeringsarbetet.
Alla planer bör föranleda utbildning och övning. Lämpligen övar man
först enhetsvis/sektorsvis och därefter helheten. Härigenom får personalen
möjligheter att bekanta sig med planerna. Planerarna får samtidigt en uppfattning om styrkan och svagheterna i planernas olika delar.
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Till den mer långsiktiga planeringen för verksamheten vid särskilda händelser hör att utarbeta en plan för hur erfarenheter och uppföljningar av
tidigare händelser (lessons learned) skall tas till vara och integreras i utbildningen och övningsverksamheten vid polismyndigheten.
Inom räddningstjänsten finns förteckningar över resurser som kan behövas i olika situationer.
Vid Rikskriminalpolisen, rikskommunikationscentralen, finns uppgifter
om tillgängliga specialresurser inom Polisen, såsom: polisflyg, nationella
insatsstyrkan, bombskyddsgrupper, kriminalsökhundar, alpina räddningsgrupper, experter på NBC-frågor och militär expertis.
Förberedelser vid stora evenemang som är kända långt i
förväg

Som bland annat exemplet ovan från förberedelserna för EM-92 visar kan
polisinsatser vid stora evenemang som är kända långt i förväg, utöver vad
som berörts ovan, föranleda en rad särskilda åtgärder, t.ex. uppföljning
och erfarenhetsinhämtning från liknande föregående insatser, studier och
utveckling av taktik, tekniska stödsystem och utrustningsanskaffning samt
utveckling av kontaktytor. Parallellt med sådana steg kan utbildningsprogram utarbetas och anpassade kurser sedan genomföras lokalt, regionalt
och genom Polishögskolan. Strategier kan behöva utformas för strukturella frågeställningar, polisiära rutiner och standards formuleras, samsyn i
viktiga frågor sökas samt intern och extern informationshantering i stort
och insatsrelaterat bestämmas. (Se t.ex. promemorian Strukturella brister
inom polisen, Ds 2004:34.)
I vissa situationer har Rikspolisstyrelsen ett övergripande ansvar och måste
därför spela en aktiv roll under förberedelsearbetena. Det kan gälla frågor
om gemensam utbildning, utrustning, villkor för personalen, polisförstärkningar samt samordning av planeringen inklusive samordnad övergripande omfallsplanering.
Principiella frågor där integritetsaspekten är viktig, men även frågor rörande utveckling av utrustning och arbetsmetoder som har anknytning till
våldsanvändning kan behöva belysas av Polisens etiska råd. Se även avsnittet 4.2 Initiera och inrikta.
Exempel: Vid säkerhetsplaneringen för sommarolympiaden i Aten
2004 var erfarenheterna från och rutinerna vid sommarolympiaderna
i Barcelona, Atlanta och Sydney samt från vinterolympiaden i Salt
Lake City – den första olympiaden efter terrordåden i USA den 11
september 2001 – en viktig grund för det grekiska arbetet.
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En omfattande internationell samverkan förekom för att skapa säkra
förhållanden för ett stort antal tävlande, funktionärer, journalister,
dignitärer, sponsorer, besökare och åskådare samt för infrastrukturella
system. Ett fördjupat samarbete förekom med USA, UK, Australien,
Tyskland, Frankrike, Spanien och Israel mot bakgrund av dessa länders speciella erfarenhet av säkerhetsarrangemang vid stora sportevenemang. De bildade en rådgivande grupp (Olympic Advisory Group).
Samarbete skedde även med internationella polisorganisationer som
Interpol och Europol. NATO bidrog under grekisk samordning och
kontroll bl.a. med övervakning av luftrummet och det grekiska sjöterritoriet samt med beredskap för NRBC-insatser, katastrofstöd och
masstransporter vid utrymning av områden och för sjukstransporter.
Ett mycket stort antal anläggningar innefattades i säkerhetsplaneringen. Insatsområdet omfattade hela Grekland - ”The Theatre of
Operations extends all around Greece ”.

4.4 Planering när mycket kort tid står till
förfogande
4.4.1 Inledning
Det blir allt mindre vanligt med långa förvarningstider vid särskilda händelser. Ibland ges ingen tid alls för förberedelser. Man kan inte alltid hoppas
på en mobilisering av insatsorganisationen i lugn och ro. De organisationer
i samhället som har till uppgift att hjälpa till när nödlägen uppstår får sin
information om en händelse samtidigt med alla andra och jämsides med
att media börjar sända direkt från händelsernas centrum. Mobilisering
måste ske samtidigt med att den första insatsen genomförs. Det är alltmer
vanligt att samhällets insatsorganisationer bygger sin insatsverksamhet i
inledningsskedet på information från media. I samma ögonblick som
utryckning sker samlas ledningspersoner framför TV-apparaten för att
följa vad som händer och bilda sig uppfattningar. Den rapporteringen
är ofta bra, samtidigt är det naturligtvis en redigerad bild som förmedlas.
Det påverkar också samverkansförhållandena och hur ledningspersonalen
prioriterar sin tid.
När situationen är akut och oöverskådlig är bristen på tillförlitliga
uppgifter stor. Då är allmänhetens informationsbehov som störst. Då
används de källor som finns – även tvivelaktiga.
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I och med att etermedia och Internet och andra elektroniska kommunikationsmedel ger snabb och samtidig information till många, uppstår lätt
de parallella aktiviteternas problematik. Det finns en styrka i den svenska
ledningskultur som innebär rätt och skyldighet till autonomt handlande
när besked uteblir eller kommunikationen är bruten. Det gäller då emellertid att inte tappa känslan för sammanhanget och inte heller att begagna
nödfallsregeln som svepskäl eller ursäkt för trotsåldersliknande ”kan-själv”beteende. Viljan att ta ansvar och friheten att själv kunna bestämma hur
en uppgift skall lösas får inte bli helhetsperspektivets fiende. (Se avsnitt
2.1.4).
Särskilda händelser inträffar, som ovan anförts, ofta överraskande. Under
genomförandet av en planerad polisinsats kan dessutom oväntade omständigheter inträffa. Under en särskild händelse kan en ny särskild händelse inträffa i samma insatsområde. Det fordrar snabba ställningstaganden,
nytt bedömande, avgränsning av föreliggande uppgifter, kompletterande
planläggning och ändrat genomförande.
I överraskande situationer kan inte alltid ett fullständigt bedömande genomföras med staben för att sedan föredras för chefen. Underlaget kan
dessutom vara oklart och bristfälligt. Därför behövs en parallell rutin, dels
för att besluta om inledande och omedelbara åtgärder, dels ett snabbt bedömandeförfarande där stabsmetodikens fördelar utnyttjas maximalt men
komprimerat.
Operativt beslutsfattande, särskilt i snabba situationer, ger emellertid
inte alltid möjlighet att söka och välja den optimala lösningen. Det kan
innebära att man får nöja sig med att, inom de allmänna principerna för
polisingripanden och inom den ram eventuell tvångsmedelstillämpning
sätter, söka det näst bästa. Det kan ske genom att man först sorterar bort de
sämsta alternativen och därefter väljer en av de kvarstående lösningarna.
4.4.2 Beslut om omedelbara åtgärder och
förberedande order övervägs
Även i situationer där det fordras att chefen fattar beslut mycket snabbt,
måste utgångsvärdena klarläggas, de rättsliga förhållandena utredas och
en alternativjämförelse ske. Det är en situation som beredskapshavande
chefer och polisinsatschefer ofta ställs inför. Det kan då krävas att övervägandena mynnar ut i ett beslut redan vid den första kontakten, det första
telefonsamtalet.
Chefens slutsatser kan då resultera i ett beslut om omedelbara åtgärder
och order, alternativt en förberedande order eller order efter hand (se
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avsnitt 4.8). Härigenom kommer nödvändig verksamhet igång snabbt
och chefen skaffar sig tidsutrymme för det mer omfattande bedömandet,
enskilt eller tillsammans med en ledningsgrupp eller ledningsstab. Bedömer chefen att situationen fordrar att en större ledningsorganisation sätts
på fötter och att ett mer omfattande bedömande behöver göras, måste
chefen likväl överväga behovet av omedelbara åtgärder. Vakthavande befäl
och polisinsatschefer måste vara beredda att inom sina respektive uppdrag
göra motsvarande överväganden.
Att agera omedelbart och rätt på vaga signaler är svårt. För mycket
och för lite skämmer allt.
Det finns en risk att en stressad beslutsfattare litar till enkla och väl kända
åtgärder, utan att tänka efter och analysera situationen.
4.4.3 Bedömandegrupp
Har en stabsverksamhet hunnit komma igång är det viktigt att staben
involveras i planeringen även när mycket kort tid står till förfogande. I avvaktan på att personal samlas förbereds lokaler och stabsutrustning samt
informationsinsamling. Vakthavande befäl informeras om att gruppen
samlas. Följande arbetsmodell kan då vara lämplig. Modellen kan tillämpas för att genomföra ett snabbt bedömande även i inledningsskedet innan
stabsverksamheten hunnit utvecklas.
1. Låt någon passa telefoner och mobiltelefoner.
2. Staben orienteras kort om situationen/uppgiften och beslut i stort, alternativt om det nya läget.
I syfte att förbereda personalen ges meddelande om att ett snabbedömande kommer att göras i bedömandegruppen och att beslut meddelas inom några minuter.
3. Stabschefen och ett litet antal berörda befattningshavare (bedömandegrupp) samlas med kommenderingschefen eller polisinsatschefen.
Följande dagordning kan vara lämplig (jfr avsnitt 5.13):
• Uppgiftens/situationens innebörd/det nya läget och tidsför		 hållandena klarläggs. Vad är troligt? Vad är viktigt? Vad är farligt?
• Behov av beslut om omedelbara åtgärder och förberedande
		 order fastställs. Förberedande order formuleras och ges.
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•
		
		
•
		
4.
5.
6.
7.

Bedömandegruppen gör bedömanden varvid chefen personligen ger huvuddragen (”chefen tänker högt”) och övriga deltagare gör inpass och ställer frågor.
Under arbetets gång tillkallas vid behov ytterligare befattningshavare för att delta i visst avsnitt.

Staben orienteras om fattat beslut.
Snabb igångsättning av kommande verksamhet förbereds.
Staben utarbetar och ger ut order.
Staben kontrollerar att order omsätts på avsett sätt.

En väl samövad bedömandegrupp kan enbart på någon minut klara av ett
väl så kvalificerat bedömande. I olika övnings- och utbildningssituationer,
men också vid verkliga händelser, har detta bekräftats gång på gång och
visat sig vara till uppenbar nytta för verksamheten.
Skulle det vara så olyckligt att man inte hinner göra bedömandet på nu redovisat sätt, är det lämpligt att så snart tid kan avsättas göra ett bedömande
för att kunna korrigera inledd verksamhet.
Genom beslut om omedelbara åtgärder och förberedande order kan chefen se till att verksamheten inte blir stillastående under den tid bedömandet
görs.
Det finns alltför många exempel från verkligheten på hur verksamhet har
stått stilla medan ansvariga chefer dragit sig undan med de närmaste medarbetarna för att fundera. Exempel finns också från verkligheten hur faktorer som är viktiga för bedömandet ändrats men inte nått fram till ansvariga,
som därmed kommit att fatta fel beslut eller beslut för sent.
En av avdelningscheferna i polisinsatsen i samband med Europeiska rådets
möte i Göteborg 2001 uppgav för Göteborgskommittén (s. 371) beträffande sitt intryck av planeringsarbetet:
Stabsplaneringen av kommenderingen gav inte handfasta konkreta resultat förrän fem i tolv. Detta medförde att för mycket svävade i luften in i
det sista. Operativa chefer kunde inte syssla med de uppgifter som de egentligen skulle sköta.
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4.5 Bedömanden
4.5.1 Inledning
Ett polistaktiskt läge kan inte bedömas enligt någon exakt vetenskaplig
teori. Problemlösningen är vanligen en inexakt process (s.k. heuristik för
att göra troliga antaganden) och som bland annat grundas på erfarenhet,
kunskaper, kreativitet, intuition och improvisation. Associationer på grund
av tidigare erfarenheter förs över på den nya situationen. Det innebär samtidigt att bedömandet färgas av de personer som gör bedömandet. Många
polisiära lägen är svåröverskådliga och innehåller ofta komplexa, otydliga
(intransparenta) och dynamiska inslag. Om informations- och underrättelseläget då är svagt är risken för felbedömningar stor, en risk som ökar om
bedömandet visar sig bygga på falska underrättelser. Säkra avgöranden kan
således inte alltid träffas i det praktiska polisarbetet, utan beslut måste oftast
fattas med ett visst mått av osäkerhet eller risktagande även om ett säkert
bedömningsunderlag alltid skall eftersträvas.
Varje situation ställer särskilda krav som måste uppfyllas men ger också
särskilda möjligheter som måste utnyttjas.
Det gäller att komma fram till ett så bra beslut som möjligt, d.v.s. att finna
det rättsligt riktiga och taktiskt mest ändamålsenliga och proportionella
ställningstagandet, grundat på all tillgänglig information och ett rationellt
användande av resurserna.
I ett polisiärt bedömande måste inställningen alltid vara att välja lösningar
inom rättsreglernas ramar. Tidsbrist, svårigheterna att få full information
med flera omständigheter gör det inte alltid möjligt att klart och entydigt
välja ut den optimala av flera möjliga alternativa lösningar. Man kan då få
stanna i analysarbetet utan att ha nått ända fram. En god bit på vägen kommer man genom att sortera bort de alternativ som bedöms som dåliga och
koncentrera krafterna på de kvarstående alternativen. När det optimala
kan vara svårt att uppnå av olika skäl kan man få nöja sig med en tillräckligt
bra lösning (satisfiering ersätter optimering).
Stora delar av det akuta agerandet på fältet utgår från rutiner och typfall.
Insatsledaren utvärderar situationen och uppfattar sig känna igen den från
tidigare erfarenheter (igenkänningsbaserad ledning). Det bestämmer agerandet utan någon djupare analys och alternativjämförelse. Man använder
standardiserade insatskkoncept (SOP-standard operation procedures) och
prövar intuitivt ett alternativ i taget (rutinbaserad ledning). På några sekun114

der bedöms en händelse och bestäms åtgärder. Hit hör beslut om omedelbara åtgärder. Beroende på hur händelsen och insatsen utvecklas fyller
insatsledaren på med ytterligare beslut. Redan inom några minuter har
vanligtvis en ansenlig mängd beslutsvägskäl passerats. För att komma rätt
fordras riktiga utgångsvärden, erfarenhet från verkliga fall och övning. Det
kan vara nödvändigt för att snabbt få till ett effektivt agerande när resurser
akut dras samman till en gemensam, sammanhållen insats. Uppkörda och
inövade hjulspår kan samtidigt vara en fara och kräver förmåga till korrigering när så krävs. Genom att arbeta med om-fallsbedömningar (avsnitt
4.7) och insatsanalys (avsnitt 5.11) skapas mental beredskap.
När det inträffade däremot inte passar ihop med något känt typfall och
det är svårt att bygga sitt agerande på analogier krävs ett mer analytiskt och
systematiserat ledningsarbete. I vissa polisiära situationer kan ett alltför känt
och standardiserat taktiskt förhållningssätt utgöra en riskfaktor, d.v.s. något
som motparten tagit med i beräkningen och planerat för.
Bedömandet börjar med att uppgiften klarläggs, fortsätter med framtagande av fakta och antaganden rörande utgångsvärdena, varefter alternativa handlingsmöjligheter övervägs och jämförs. När val av alternativ skett
fattas ett beslut i stort.
De uppgifter som Polisen ställs inför har ofta en ombytlig karaktär. Ny
information kan helt kullkasta tidigare verksamhet och det som planeras.
Läget kan också förändra sig mycket snabbt. Detta ställer stora krav på
förmåga att förutse lägesutveckling, följsamhet och flexibilitet hos Polisen.
Särskilt gäller detta då inriktningen av verksamheten är förebyggande (proaktiv), d.v.s. när det krävs agerande och inte enbart parerande. På ett helt
annat sätt än hos många andra samhällsorgan innebär detta att Polisen hela
tiden måste vara beredd att arbeta utifrån ändrade och nya utgångsvärden.
Medan chefer och staber engagerar sig i bedömandet måste händelsen och
Polisens initialåtgärder hela tiden följas upp och lägesförändringar måste
uppmärksammas.
En omfallsbedömning måste således många gånger komma igång tidigt
och bli en del i underlaget vid bedömandet. Omfallen kan många gånger
lämpligen tas upp redan i beslutet i stort för att skapa så god handlingsberedskap som möjligt.
Today we were unlucky, but remember we only have to be lucky
once. You have to be lucky always.
Provisoriska irländska republikanska armén (PIRA) efter attacken
mot premiärminister Margareth Thatcher i Brighton 1984.
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Mall för bedömande:

3ITUATIONEN  5PPGIFTEN
s 5PPGIFTENS INNEBÚRD EV RIKTLINJER
OCH BEGRËNSNINGAR
s 0ROBLEMINRAMNING

n FAKTA OCH ANTAGANDEN SAMT KËLLKRITIK
s LËGET I STORT
s RISKFÚRHÍLLANDEN
s MOTPARTEN
s EGNA RESURSER
s TREDJE PERSON
s TIDIGARE ERFARENHET
s LOKALA MILJÚFÚRHÍLLANDEN
s TIDSFÚRHÍLLANDEN

s MOTPARTENS HANDLINGSALTERNATIV
s VÍRA HANDLINGSALTERNATIV INKL
BERÚRINGSPUNKTER OCH SAMVERKANS
FORMER
s FÚRHÍLLANDET TILL TREDJE MAN
s BESTËMMANDE AV URVALSFAKTORER
s ALTERNATIVJËMFÚRELSE
s VAL AV ALTERNATIV
s UTFORMNING I STORT AV VALT ALTERNATIV
s BEHOV AV FÚRANKRING

s INSATSENS GENOMFÚRANDE
s RESURSERNAS UTNYTTJANDE

/2$%2
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4.5.2 Situationen/Uppgiften
Utgångspunkt för varje bedömande är situationen/uppgiften (initieringsdirektivet). Det gäller att försöka förstå situationen och få en så klar bild
som möjligt av vad som hänt (magnitud, komplexitet och möjliga konsekvenser). Ytterst blir därvid frågan vilka uppgifter Polisen står inför och har
ansvaret för samt vilken samverkansuppgift som ankommer på Polisen.
Problemet ramas in.
För Polisens myndighetschefer finns sällan en i förväg eller från högre nivå
formulerad uppgift. Det innebär att polischefen måste kunna utgå från
situationen samt identifiera och formulera den föreliggande polisiära uppgiften (se ovan avsnitt 4.2). En polisinsatschef kan i en del vardagliga typer av
särskilda händelser ställas inför liknande problem (se ovan avsnitt 3.2.4).
När man står inför en uppgift gäller det att analysera uppgiftens innebörd
och eventuella riktlinjer och begränsningar. Finns ett initieringsdirektiv
genomför kommenderingschefen en uppdragsanalys. För Polisen, som
en del av rättsväsendet och med stora krav på att verksamheten bedrivs
lagenligt, är denna analys mycket viktig.
En väl genomförd analys av uppgiften och eventuellt meddelat initieringsdirektiv säkerställer inte minst att rätt uppgift blir löst. Den kan också ge
klarhet i vilken metod som skall utnyttjas och olika handlingsmöjligheter.
Det är viktigt såväl på övergripande operativ nivå som minutoperativt att
aktiva åtgärder vidtas för att så långt det är möjligt skapa en tillräckligt god
bild av läget. Vid klarläggandet av lägesbilden (probleminramningen) är det
angeläget att bl.a. reda ut vad som hänt, risker, orsaker, tidsförhållanden,
lokalförhållanden, om brott begåtts, offer och misstänkta m.m. Genom
olika kontrollåtgärder måste försök göras att verifiera en presenterad lägesbild.
En särskild händelse utspelas inte i ett vakuum. Samtidigt som inslaget
av osäkerhet och tidspress kan vara stort gör sig ofta olika sammanhang
gällande och påverkar tidigt vilka utvecklings- och handlingsmöjligheter
beslutsfattare ser. Redan när man konkretiserar det man uppfattar (problemperceptionen) sker tolkningar som kan innebära att alternativ mer eller
mindre medvetet väljs bort eller fokuseras. Genom ett stegvis bedömande
och genom bruket av en djävulens advokat (jfr avsnitt 5.11 Insatsanalys
– P 6) skapas en struktur för att genomskåda detta, öka flexibiliteten och
förbättra och systematisera beslutsfattandet. Man undviker därigenom
att enkelt hugga på första möjligen fungerande handlingsalternativ och
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sedan anpassa sig enligt trial-and-error-metoden. Det är också lättare att se
beröringspunkter.
Information och underrättelser måste behandlas källkritiskt. Det är inte sällan som allmänheten uppmärksammat något och tolkat det på ett visst sätt
medan det i verkligheten förhåller sig annorlunda. En typisk sådan felaktig
bild är då allmänheten uppfattar avvikande verksamhet på en plats, men
som i själva verket är civil polisverksamhet, och rapporterar in detta som
misstänkt förberedelse för brott. Saknar vakthavande befäl och personalen
i kommunikationscentralen kunskaper om pågående spaningsinsatser kan
onödiga polispådrag bli följden samtidigt som spaningsoperationen röjs.
Händelsen är i betraktarens ögon. Att skapa en gemensam lägesuppfattning är viktigt men svårt, vilket framgår av följande bild.

Allt eftersom uppgiften analyseras kan olika slutsatser dras. Dessa antecknas på lämpligt sätt under analysarbetet. Det kan ske på t.ex. blädderblock
för att därefter skrivas in i insatsprotokollet eller annan dokumentation.
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Det gäller också att klara ut vad som eventuellt redan är gjort och i vad mån
det är av styrande karaktär för den fortsatta verksamheten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad har hänt? (Underrättelseinhämtning.) Ev. förhistoria.
Vad har därefter gjorts/hänt?
Vilken är situationen (tillförlitlighet i lägesbilden)?
Vilka är Polisens uppgifter i detta fall? (Probleminramning.)
Vilka begränsningar och anvisningar finns?
Vilka informationskällor finns och hur kan dessa förbättras genom
underrättelseinhämtning, spaning, observation o. dyl. åtgärder?
Källkritik.
Behov av samverkan med sidoordnade enheter och samverkande organ? (Beröringspunkter.)
Rättsliga begränsningar?
Vad skall uppnås? Vad är viktigast?
Hur mycket skall uppnås?
Vilka tidsförhållanden gäller? (Gör en tidslinjal!)
Behovet av omedelbara åtgärder och förberedande order?
Behovet av ytterligare information?
Kraven på dokumentation av insatsen?
Kraven på förundersökningsåtgärder, inklusive bevissäkring?

Behovet av beslut om omedelbara åtgärder och om förberedande order
kan framgå redan när uppgiften blir känd eller när dess innebörd klarlagts
eller kan falla ut efter hand som planeringen fortsätter. Det kan exempelvis
röra beslut om:
• larm
• vägval
• skydd
• avspärrning
• bevakning
• samverkan
• framställningar
• stabsarbete
• beredskap

• radiotystnad
• brytpunkt
• landningsplats
helikopter
• observation/spaning
• rekognosering
• registerslagningar
• polisförstärkning
• färdigställande av
utrustning

119

• mediahantering
• iordningställande av
lokaler
• bevissäkring
• tvångsmedel
• materielanvändning
• polisinsatschef
• avbrytande av annan
verksamhet
• kallelse för utsättning

Vid t.ex. en räddningstjänstinsats är Polisen, jml 6 kap. 7 § lagen om skydd
mot olyckor, skyldig att på anmodan av räddningsledaren delta med personal och egendom i räddningsinsatsen om Polisen har lämpliga resurser och
ett deltagande inte allvarligt hindrar Polisens vanliga verksamhet. Polisen
skall dessutom på begäran av räddningsledaren lämna den hjälp som behövs vid ingrepp i annans rätt (6 kap. 3 §) och bl.a. biträda med den hjälp
som behövs i bevakningsfrågor (3 kap. 9 §). Ofta glöms i dessa sammanhang bort att en räddningsinsats innebär en rad egna uppgifter för Polisen
som måste utföras med anledning av den uppkomna nödsituationen.
Polisens arbetsuppgifter utöver att delta i det direkta räddningsarbetet omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

larmning,
trafikreglering,
avspärrning,
utrymning,
eftersökning/genomsökning,
bevakning,
omhändertagande,
registrering,
identifiering och utlämning av döda människor,
registrering och identifiering av skadade människor,
registrering och service till andra drabbade människor,
uppsamling, registrering, identifiering och utlämning av gods från
skadeplats,
upprättande av upplysningscentral rörande drabbade personer samt
underrättelse till anhöriga,
polistaktiska förhandlingar,
frihetsberövanden,
utredning av olycksorsak samt förundersökning; säkerhetsskydd för
vissa objekt med anledning av händelsen,
ledning av insatt polisstyrka och medverkan i samordnad extern information samt intern information.

4.5.3 Utgångsvärden
Efter det att uppgiften behandlats penetreras förutsättningarna, de s.k.
utgångsvärdena.
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Analysen sker mot bakgrund av utgångsvärden som dels består av kända
fakta och förhållanden, dels med stöd av medvetna planeringsantaganden
när fakta saknas. Det gäller att skilja på vad man vet och vad man antar
och inhämta fakta så långt det är möjligt. Detta är inte minst viktigt när
man kommer in på rättsliga frågeställningar. Kunskaper kan bl.a. inhämtas
genom kriminalunderrättelsetjänsten och från SÄPO. I vissa fall inhämtas
informationer genom internationell samverkan, närmast via RKP.
Till utgångsvärdena hör (skilj på fakta och antaganden):
• läget i stort,
• riskförhållandena och ev. hotbild, "tändhattar" och trigger events,
• motparten, kunskap om motparten, finns någon förhistoria, tidigare
agerande och varför t.ex. våldsamheter uppstår, motpartens vetskap
om vår insats, överraskningsmöjligheter,
• egna resurser, personal och dess kompetens, kondition och utrustning, (tillgång på resurser nu, senare och på sikt; behov av erfarenheter, kunskaper och specialister, behov av avlösning),
• tredje person, vilka hänsyn måste tas, vad är svårt för oss att påverka,
• samverkande enheters intentioner,
• tidigare erfarenhet, referenser till tidigare händelser (analogier), taktiska koncept och typfall,
• lokal-/miljöförhållandena, inklusive väderförhållandena och andra
miljöbetingade faktorer (vind, vindriktning, kyla, värme, sikt, väderutsikter, flygväder m.m.), skyddsfaktorerna, möjligheter till uthållighet, möjligheterna att undgå upptäckt, ljudet av vår verksamhet,
möjligheterna att överraska/överraskas, möjligheterna att åstadkomma avledning, smygmöjligheter, möjligheterna att ”förbättra terrängen”, möjligheterna att bekanta sig med (liknande) miljön,
• internationella krav och hänsyn, t.ex. enligt europeiska handböcker
för vissa typer av händelser,
• tidsförhållandena (årstid, tid på dygnet, tidsfrister, förberedelsetid, senaste tidpunkt att avbryta viss åtgärd, förhalningsmöjligheter),
• rättsläget och de allmänna principerna för polisingripanden.
Klarläggandet av utgångsvärdena bör utmynna i ett antal slutsatser som
nedtecknas, t.ex. på blädderblock för senare utskrift:
• handlingsfrihet på kort och lång sikt,
• operativa svagheter och begränsningar,
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•
•
•
•

krav på eget agerande,
operativ styrka,
behovs- och proportionalitetsavvägningar,
behov av ytterligare information.

4.5.4 Överväganden
Härefter är det lämpligt att, med hjälp av de slutsatser som dragits i de två
tidigare stegen, göra ett antal överväganden. Det gäller att överväga:
• Motpartens handlingsalternativ vid olika tidpunkter.
• Vad är farligast, sannolikheten av olika handlingsalternativ, tendenser,
samt vad som kan komma tidigast och motpartens svagheter.
• Vad är nödvändigt, angeläget och önskvärt.
• Vad är inte önskvärt. Vad som måste undvikas.
• Betydelsen av psykotaktiska åtgärder (kommunikativa förhållningssätt).
• Polisens handlingsalternativ. (De allmänna principerna för polisingripanden, inte skapa mer problem än man löser, brukande av list, hur
uppnås ett avgörande, hur stabiliseras läget före ett avgörande, hur
utnyttja situationens egen dynamik, taktiska förhållningssätt).
• Förhållandet till tredje person.
När detta är utrett gäller det att välja alternativ och sedan utforma detta
alternativ mer ingående. Det sker i fyra steg:
•
•
•
•

Bestämmande av urvalsfaktorer.
Alternativjämförelse.
Val av alternativ.
Valt alternativ utformas mer ingående.

Beroende på om det är Polisen som har det initiala initiativet, att ta första
steget, eller om detta ligger i andra händer utgår övervägandena först från
de egna handlingsmöjligheterna respektive motpartens handlingsmöjligheter.
Genom god kunskap om motparten kan många gånger psykotaktiska
överväganden göras som kan ha positiv inverkan på en händelse. En diskussion kan behöva föras rörande Polisens ingripandeplikt och möjligheterna att tillfälligt avstå från att ingripa, s.k. interimistisk passivitet.
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Den offentliga makten utövas under lagarna. Planering och genomförande av en polisinsats skall således grundas på de lagar och andra författningar som gäller på området. Polisen har en skyldighet att ingripa samt
att inleda förundersökning när det finns anledning att anta att ett brott
som hör under allmänt åtal har förövats. Likhetsprincipen ställer krav på att
Polisen har en över tid genomarbetad, konsekvent och i stort förutsebar
taktik för att lösa sina uppgifter. Polisen får inte bruka sina maktbefogenheter godtyckligt, utan måste handla oväldigt, sakligt och opartiskt samt
bortse från ovidkommande intressen och synpunkter. Behovsprincipen
(minsta möjliga ingripande, ändamålsenlighet, ingripandets tillräcklighet,
ingripandets varaktighet) och proportionalitetsprincipen (ingripa på ett sätt
som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter) måste beaktas.
Proportionalitetsprincipen begränsar räckvidden av behovsprincipen och
kan leda till att ett polisingripande måste underlåtas eller skjutas upp trots
att behovsprincipen skulle medge åtgärden. Om t.ex. oordning plötsligt
uppstår och polisens resurser vid tillfället är otillräckliga kan läget vara
sådant att vissa polisåtgärder som skulle behövas får anstå med hänsyn till
proportionalitetsprincipen.
Handlingsmöjligheterna struktureras till konkreta alternativ. Därvid gäller som en förutsättning att de alternativ som ställs upp måste kunna lösa
uppgiften samt att flera alternativ inte kan genomföras samtidigt. För att
alternativen skall kunna värderas sinsemellan utformas kriterier (urvalsfaktorer) för värderingen. En del urvalsfaktorer har ofta större tyngd, är mer
utslagsgivande, än andra. En översiktlig utsortering (grovsortering) av vissa
alternativ kan ibland göras på ett tidigt stadium, t.ex. de framtagna alternativ som bedöms som dåliga.
När god tid står till förfogande görs alternativjämförelsen grundligt, i annat
fall måste förfarandet förenklas. Det viktiga är att, även då det är bråttom,
inte låsa sig för snabbt för ett lösningsalternativ utan anstränga sig för att
se olika möjligheter och bedöma dessa. Inget beslutsfattande bör ske i ett
totalt vakuum. Man bör alltid fråga sig, för att undvika att bli offer för ”action imperativet”, om en tilltänkt åtgärd är nödvändig just nu eller om det
kan förväntas ett bättre genomförande om åtgärder sätts in vid en annan
tidpunkt (jfr behovsprincipen). Man måste alltid fråga sig om en tilltänkt
åtgärd minskar riskerna eller kan innebära ökade risker. Vissa handlingsalternativ kan innebära oönskade biverkningar om alternativen väljs. Är
det mycket bråttom kan man skapa tid för alternativjämförelse genom att
besluta om omedelbara åtgärder och ge förberedande order. Jämför även
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med vad som nedan sägs avseende omfallsbedömning, avsnitt 4.7, och
insatsanalys, avsnitt 5.11.
För att underlätta urvalet av de alternativ som ställs upp till jämförelse och
för att få processen överskådlig kan en enkel matris användas.
Alternativ

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Urvalsfaktor
A
B
C

För den ovane kan det kännas omständligt och till och med onödigt att
strukturera tankeverksamheten genom att på detta sätt åskådliggöra tänkandet i en matris eller helt enkelt bara upplistat på en whiteboard eller ett
blädderblock. För den rutinerade är det däremot en självklarhet.
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Förväntat
resultat

Mer material och
Anträffa föremål av
säkrare grund för fortsatta betydelse.
åtgärder.

Inga problem.

Finns för omedelbart
insättande.

Försvårar
Inga problem.
fortsatta åtgärder

Just nu resursbrist. Om 3
dagar finns nödvändiga
resurser för insats under
3 dygn.

Egna resurser

Kan göras snabbt.

Genomförs dold nu, men
måste redovisas.

Tappar tempo. Risk att
misstänkt skaffar undan
godset.

Tidsaspekter

Tillräckliga grunder.
Beslut av Polisen.

Husrannsakan på
bostadsadressen

Risker att röja vår Begränsad.
verksamhet för
misstänkt

Inga hinder.

Spaning på
bostadsadressen

Rättsläget

Urvalsfaktor

Alternativ

Höra reaktioner på andra
polisaktiviteter.

Inga problem.

Inga problem.

Omgående rent tekniskt.
Kräver dock spaningsresurser och andra fältåtgärder
som finns först om 3 dagar.

Om beslut: Snabbt igång,
men resultat låter nog
vänta på sig.

Föredragning åklagare för
övertagande av fu-ledning.
Tveksamt om tillräckligt
underlag.

Telefonavlyssning

Igenkännande –
möjligen.

Vittnet minskat i värde
vid
personkonfrontation.

Vittnet pålitligt.
Tystnadsplikt jml
23:10 RB.

Inga problem.

Fotounderlag finns.
Vittnet kan nås först om
2 dagar.

Inga problem.

Bildkonfrontation
med ett vittne

Exempel: I en spaningssituation under en förundersökning som leds av
Polisen uppkommer fråga om vilken eller vilka åtgärder som närmast
bör och kan vidtas samt ordningsföljden för dessa. På whiteboard listas
alternativa åtgärder och urvalsfaktorer, t.ex.:

Alternativ

Mot tårgas

För tårgas

Gärningsmannen

Drogpåverkad och oberäknelig. Dock lugnt just nu.

Farlig för annan och
sig själv. Skjutit (efter
varningsskott) med jaktgevär.

Tredje person

Små barn i bostaden.

Risker för kringboende
vid skottlossning.

Rusar ut vid
tårgasbeläggning

Personen svår att kontrollera. Risk för vilt skjutande
vid utbrytningsförsök.

Mycket goda möjligheter
att frihetsberöva omedelbart vid bostaden genom
bra placerade poliser.

Skyddsutrustning

Gärningsmannen kan ha
skyddsmask.

–

Beläggningsmöjligheter

Risk att skada barn vid
inskjutning.

Bra och tränade skyttar
på plats i goda positioner.

Behovs- och proportionalitetsavvägning

Lindrigare medel ännu inte
uttömda. Förhandlingskontakt har just erhållits.

Starka skyddsintressen
p.g.a. risk för utvidgat
självmord. Anhållningsbeslut föreligger.

Risker egen personal

Riskfylld inbrytning om
gärningsmannen inte kommer ut frivilligt. Förstärkning från Nationella insatsstyrkan inom 80 minuter.

Första patrull på plats
låst i mycket oskyddad
position och utan kroppsskydd.

Sanering

Sedvanlig sanering dyrbar.
Risk för gasspridning till
andra lägenheter.

Urvalsfaktor

Exempel: I samband med ingripande mot farlig person uppkommer
fråga om att sätta in tårgas. I fältstaben görs följande bedömande i
tårgasfrågan inför föredragning för beredskapshavande polischef:
Ofta är det så att flera alternativ är valbara, men att de har olika särdrag.
För- och nackdelar med respektive alternativ klarläggs. Ibland kan det vara
lämpligt att bedöma och besluta stegvis/skedesindelat/etappvis.
Därefter gör man en sammanfattande jämförelse, klarlägger vilka alternativ som är dåliga och väljer bort dessa för att sedan söka ett så bra alternativ
som möjligt och (förorda) välja det. Kontroll sker mot de allmänna principerna (behovs-, proportionalitets- och ändamålsprinciperna) för polisingripanden. Se härom polislagen med förarbeten och kommentarer.
Alternativjämförelsen föreläggs beslutande chef. Härvid kan föredraganden förorda ett alternativ. Chefen beslutar sedan vilket alternativ som bäst
bedöms lösa uppgiften med hänsyn till de allmänna principerna för polisingripanden. Vid valet skall chefen vara klar över innebörden av sitt val
(styrka och svagheter) men också vara medveten om vad han valt att inte
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göra. I sitt beslut kan chefen meddela modifieringar av det valda alternativet. Beslutet utgör därefter underlag för fortsatt arbete i staben. De överväganden som görs under bedömandets gång bör dokumenteras.
Valt alternativ utformas i stort. Insatsförloppet klarläggs därvid så långt det
är möjligt, inte bara inledningsskedet.
Många gånger kan det vara lämpligt att dela upp genomförandet i olika
etapper som benämns individuellt.
Därefter återstår att formulera beslut i stort.

4.6 Beslut i stort – BIS
Bedömandet utmynnar i ett beslut i stort (BIS).
Beslut i stort är i och för sig inte förbehållet chef på övergripande operativ
nivå, men normalt ett beslut på denna nivå, alltså ett uttryck för en kommenderingschefs inriktning av verksamheten.
Beslut i stort är ramen för polisinsatsens genomförande d.v.s. en verbalisering av valt alternativ och genomförandeidén. Det ger besked om varför
en insats skall genomföras och vad som skall uppnås. Det uttrycker en så
klar och tydlig förklaring som möjligt av uppdragets övergripande syfte,
resursuttaget och kategori poliser, det önskade slutläget och en övergripande beskrivning av hur man skall nå dit samt då det är möjligt kriterier
på framgång.
Beslut i stort skall innehålla en måldel och en genomförandedel.
Måldelen förklarar avsikten med insatsen.
Genomförandedelen beskriver delsyften och insatsens genomförande i
stora drag.
Av beslut i stort skall framgå:
•
•
•
•
•

syftet (varför) och målen (vad) med polisinsatsen (måldelen),
helheten,
delsyften och huvuddragen av hur polisinsatsen skall genomföras
– kommunikativa och taktiska förhållningssätt (genomförandedelen),
riktlinjer och eventuella begränsningar,
kriterier på framgång.
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Exempel: Polisen skall under festivalen upprätthålla allmän ordning
och säkerhet. Polisen skall lämna allmänheten den hjälp som betingas
av omständigheterna.
Personalen skall fördelas så att synligheten maximeras och en brottsförebyggande effekt uppnås. Civila polisresurser skall inrikta sitt arbete
på ungdomar i syfte att förhindra och uppdaga personrån.
Störningar av allmän ordning och säkerhet skall beivras och ingripanden ske tidigt och med fasthet.
Polisens arbete skall i kontakten med allmänheten präglas av hög servicenivå och stor öppenhet.
Exempel: Syftet med poliskommenderingen är att säkerställa att de
två tillståndsgivna allmänna sammankomsterna kan genomföras enligt polismyndighetens tillstånd.
Spaning och underrättelseverksamhet skall genomföras i syfte att stödja
tidiga ingripanden mot grupper och enskilda personer som försöker störa allmän ordning och säkerhet och begå brott med rasistiska inslag.
Förekomsten av grupper med konfrontativa uppsåt skall fortlöpande
rapporteras till kommenderingschefen.
Sammanstötningar mellan polariserade grupper skall förhindras.
Polisarbetet skall planeras så att stor flexibilitet och rörlighet uppnås.
Polispersonalen skall vinnlägga sig om ett lugnt och bestämt uppträdande, även i situationer där provokationer förekommer. Polisinsatsen
skall motverka att störande situationer trappas upp.
Kommenderingschefens beslut om inställande och upplösande av allmän sammankomst.
När kommenderingschefen formulerar sitt beslut i stort bör han/hon först
ha klarat ut för vem beslutet formuleras. Det gör det lättare att uttrycka sig
på rätt sätt. Är det för hela den underlydande organisationen eller vänder
det sig främst till underlydande chefer?
Beslut i stort skall vara övergripande och därmed kortfattat, bl.a. för att det
inte skall behöva ändras eller för att ett nytt beslut i stort inte skall behöva
fattas vid mindre lägesförändringar. Det skall innehålla verksamhetens
genomförande intill dess att uppgiften är löst. BIS skall dock inte vara
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schablonmässigt. Utförligare beskrivningar hänförs till riktlinjer. Beslutet
dokumenteras.
Beredskap måste alltid finnas att göra nytt bedömande och ompröva
BIS.
Inom Polisen och räddningstjänsten är modellen med beslut i stort förhållandevis ny. Det innebär att antalet bra förebilder för beslut i stort är relativt
få. Ibland görs besluten så ytliga och självklara att de inte ger uttryck för
kommenderingschefens vilja – målet med insatsen och hur den i stort skall
genomföras.
Exempel: I räddningstjänstsammanhang hörs ofta ett BIS förenklas
till att ”rädda liv”. Ser man närmare på de övergripande måldelarna,
upptäcker man ytterligare delmål vid de flesta räddningsinsatser,
t.ex.:
• rädda liv,
• förhindra upptrappning av nödläget,
• minska lidande,
• information,
• skydda egendom,
• skydda miljö,
• utredning av orsak och förlopp,
• skydda bevis,
• återställa ordning och säkerhet,
• stödja självhjälp och återhämtning.
Beslutet skall ge chefer på alla nivåer och övriga deltagare möjlighet att
förstå helheten i insatsen och inom ramen för uppdragstaktiken styra sina
verksamhetsdelar i enhetlig riktning. Det ger möjlighet att ”handla i chefens anda” även då oförutsedda händelser inträffar. Därför är måldelen en
viktig del av beslut i stort. Det kan i vissa situationer vara viktigt att även
klara ut motpolen till önskat mål med insatsen, d.v.s. det man absolut inte
vill uppnå med insatsen – det som måste undvikas.
Genom att skilja på måldel och genomförandedel uppnås den fördelen,
att om genomförandedelen inte kan genomföras, finns likväl syftet/målet
klart angivet.
Bedömande med beslut i stort skall omfatta förhållanden och åtgärder dels
på kort sikt, dels på lång sikt.
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Skedesindelning kan vara lämpligt om inte resurserna räcker, det av andra
skäl inte är möjligt eller lämpligt att samtidigt genomföra flera åtgärder eller
den totala insatsen har ett långt förlopp.
Ibland kan det vara lämpligt att formulera beslut i stort skedesvis
eller etappindelat med ord som t.ex.:
•
•
•
•
•

före
innan
inledningsvis
under
först anlända enhet

•
•
•
•
•

därefter
däremellan
slutligen
efter
hela tiden.

Skedesindelningen kan vara såväl geografiskt knuten som tidsanknuten.
För klarhetens skull måste det framgå när ett skede upphör och ett annat
börjar. Mot bakgrund av polisverksamhetens bredd kan det ibland vara
lämpligt att dela upp beslut i stort i en del som rör den förestående insatsen
och en del som tar sikte på förundersökningen.
Med utgångspunkt i tidigare överväganden utvecklas och kompletteras
genomförandedelen av beslut i stort med riktlinjer och begränsningar för
polisinsatsens genomförande.
Riktlinjerna kan uppdelas på olika
• skeden
• insatsområden • insatsfunktioner • delmål/delsyften.

Bedömande med beslut i stort tillkännages internt och externt så långt det
är möjligt av hänsyn till sekretesskravet kring insatsen.
Beslut i stort ligger till grund för detaljöverväganden och detaljbeslut samt
underlydande enheters detaljplanering.
Tillsammans med hotbilden utgör BIS grunden för personaluttaget.
Beslut som berör andra myndigheter och organ fattas då det är lämpligt
efter samråd med dem.
Resultatet av planeringen omsätts i en kommenderingsorder.
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4.7 Omfall
I all operativ verksamhet är det viktigt att vara beredd på att möta olika
händelseutvecklingar såväl på egen som på motpartens sida. I alla större
polisinsatser bör finnas en rutin som säkerställer att insatsledningen inte
på ett olyckligt sätt låser fast sig i en lösning, utan bibehåller förmågan att
förutse och tänka flexibelt. För att stötta insatsledningen i detta avseende
bör en analysfunktion (se avsnitt 5.11) inrättas i ledningsstaben.
All operativ verksamhet påverkas av händelseutvecklingen. Vid all
planering skall därför beredskap finnas för olika händelseutvecklingar.
I polisverksamheten nöjer man sig alltför ofta med att utarbeta en insatsplan som bara beskriver den lösning som man stannat vid i sitt bedömande. När sedan något inträffar överraskande under insatsens gång, måste
insatsledningen improvisera på bristande informationer, många gånger i
tidsnöd och med bristande möjligheter att nå ut med en ny inriktning.
Erfarenhetsmässigt är risken för personskador och juridiska felgrepp stor
i sådana lägen.
En genomgång bör därför göras under bedömandet av hur insatsen skall
genomföras vid olika händelseutvecklingar. Verksamheten vid de olika
(alternativa) händelseutvecklingarna formuleras lämpligen i ett antal omsatser (Om det eller det inträffar, gör vi så eller så.).
Göteborgskommittén skriver i sitt betänkande (sid. 681):
En ordentlig omfallsplanering är central vid en polisinsats som denna.
Sådan planering bör, enligt vår uppfattning, också dokumenteras så att
berörda chefer kan ta del av den, analysera den och föra en konstruktiv
diskussion om den. Kommenderingsledningen måste vara införstådd
med hur enskilda divisionschefers omfallsplanering ser ut för att kunna
göra en helhetsbedömning av situationen och undvika att något hamnar mellan stolarna. En bristande omfallsplanering kan leda till att
Polisen fastnar i ad hoc-lösningar, inte är mentalt förberedd på vad
som kan hända och inte vet var den skall söka information. Det kan i
sin tur medföra att Polisen hamnar i tidsnöd. Tidsnöd kan få allvarliga
konsekvenser vid de juridiska bedömningar som ofta måste göras och
kan även leda till ogenomtänkta beslut som utsätter personalen och
andra inblandade för onödiga risker.
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Omfallsbedömning måste givetvis ske på samtliga nivåer, i såväl den strategiska ledningen som i den övergripande operativa ledningen och den
minutoperativa ledningsverksamheten. Bedömandet genomförs givetvis
med olika koncentration och tonvikt på de olika nivåerna. Polischefen
och polisinsatschefen bedömer därvid förändringar, händelseutveckling
och konsekvenser för sina respektive ledningsuppgifter och samordnar sina
slutsatser där bedömandena går ihop. Många gånger kan gemensam omfallsbedömning vara att föredra.
Som regel är det inte några större svårigheter att beskriva ett antal omfall,
speciellt inte efter det att man i det tidigare övervägandet bedömt såväl
motpartens som våra egna handlingsalternativ. Det som är svårt är att
tidigt, parallellt med arbetet på det valda alternativet, komma igång med
omfallsbedömandet och att avgöra vilka omfall som bör bli föremål för
fördjupad beredning.
Tidigare erfarenheter av liknande händelser kan ge uppslag till omfall.
Hotbild, omvärldsinformation och underrättelser bidrar också till omfallsbeskrivningen.
Av praktiska skäl bör endast ett begränsat antal omfall tas upp till fördjupad
beredning: i första hand de mest sannolika och farliga och det som fordrar
ett nytt bedömande.
Man skall inte tro det värsta, men förbereda sig.
Det kan vara lämpligt att tidigt i bedömandet och stabsarbetet avdela personal för omfallsbedömning och upprätta stabsfunktionen 6 - insatsanalys.
Vid planering av särskilda händelser som är kända långt i förväg kan denna
stabsfunktion utgöra ett bra bollplank i planeringen och ett viktigt instrument för att upptäcka brister och svagheter under planeringsfasen.
Omfallen beskrivs vanligen med en mindre detaljeringsgrad än huvudalternativet.
Några exempel på omfall för en insatsstyrka:
Åtgärder om....
• polisman skadas svårt under framryckning,
• gärningsmannen kommer ut/ger upp oväntat,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

person i gisslan lyckas komma loss/friges,
person i gisslan skadas allvarligt/avrättas,
eskorten/skyddsobjektet angrips överraskande,
bombhot inkommer mot objektet vid känslig tidpunkt,
radiokommunikationen faller ur,
ljuset i byggnad faller bort,
explosion/brand utbryter,
tidsfrist uppställs (av teknisk anledning eller från gärningsman),
dold insats röjs/riskerar att bli röjd.

För polisinsatser som i mer eller mindre standardiserad form äger rum vid
återkommande tillfällen kan det vara lämpligt att i en insatsplan under
olika uppslag beskriva omfallen och som ett verktyg för insatsledningen
därvid lämna förslag till beslut i stort, särskilda frågor att bedöma, organisatoriska åtgärder, taktiska alternativ och rättsgrunderna för olika åtgärder.
Exempel: I Polisens insatsplan för en större fotbollsarena i Tyskland tas
följande omfall upp:
1. Ordningsstörande grupper vandaliserar järnvägsvagnar (tunnel		 bana, bussar) under tillresa.
2. Mindre ungdomsgrupper rör sig i stadens centrala delar och kän		 da anstiftare av bråk finns bland dessa.
3. Rån mot kiosker och butiker.
4. Matchen är utsåld och man har att räkna med att många match		 besökare kommer utan förköpta biljetter till arenan.
5. Överfyllda läktaravsnitt till följd av falska biljetter.
6. Bombhot.
7. Anträffat sprängämne.
8. Misstanke om att våldsverkare infiltrerat motståndarlagets läktar		 sektion.
9. Storslagsmål på läktarsektion.
10. Överklättring av staket mellan läktarsektioner.
11. Brand på läktarsektion (stadion).
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12. Bråkmakare söker sig i grupper till olika platser efter matchen.
13. Grovt våldsbrott på läktarsektion.
14. Uppskjuten avspark till följd av många supportrar vid insläp		 pen.
15. Spelavbrott som följd av domarbeslut (p.g.a. av polisiära åtgär		 der).
16. Massrörelser av supportrar på läktarsektion.
17. Planinvasion.

4.8 Order och genomförande
Resultatet av planeringen omsätts i order:
•
•
•
•

Länspolismästaren
Kommenderingschefen
Stabschefen
Polisinsatschefen

initieringsdirektiv och länsorder
kommenderingsorder med BIS
stabsorder
insatsorder

Förmanskap är förutsättning för att kunna ge en order.
Order kan ges skriftligt, muntligt eller genom tecken. Ges den på annat
sätt än skriftligt skall den snarast dokumenteras.
En order skall, med beaktande av uppdragstaktik (jfr 3.1.4), klart och entydigt innehålla det som erfordras för att ordermottagaren skall kunna lösa
uppgiften. Det gör det möjligt för ordermottagande lednings- och insatspersonal att optimalt utnyttja sitt eget professionella kunnande.
Den som ger en order måste förvissa sig om att orderns innehåll uppfattas
rätt. Det kan ske genom att mottagaren repeterar en muntlig order eller
order genom tecken. När det är möjligt bör mottagaren av en order själv
vara med och utforma den. En skriftlig order bör i annat fall kompletteras
med ett personligt möte mellan ordermottagaren och chefen. Därigenom
kan man få ömsesidig kvittens på att ordern är korrekt förstådd.
För att vinna tid i brådskande situationer kan förberedande order ges. Förberedande order används för att man skall vinna tid och hinna förbereda
kommande verksamhet. Förberedande order utarbetas så snart erforderligt
underlag föreligger. I förberedande order bör anges när slutlig order kan
väntas. Förberedande order kan vara muntlig eller skriftlig. I vissa fall kan
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det vara lämpligt att ge order allt eftersom planeringsarbetet fortlöper – order efter hand.
Slutlig order ges ut när detaljbeslut fattats i sådan utsträckning att kommande verksamhet kan regleras närmare.
Ordern utformas enligt ordermall och med hjälp av vedertagen nomenklatur (FAP 201-1):

Under all verksamhet bör erfarenheter och insikter av betydelse tecknas ner i syfte att lära av framgångar och motgångar.
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Stabsarbetet får inte fördröja order.
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5. Verksamhet i ledningsstab
5.1 Allmänt
Vid en särskild händelse måste ledningsverksamheten organiseras så att
uppgiften kan lösas på ett bra sätt. Det innebär som regel att den vardagliga
ledningsstrukturen måste förstärkas och att man måste leda och använda
resurserna i särskild ordning, d.v.s. på ett sätt som skiljer sig från den vardagliga ledningsstrukturen.
Behovet av större polisinsatser är, som anförts ovan, många gånger känt i
förväg, ibland långt i förväg. Då finns också möjligheter att i god tid organisera verksamheten och låta ledningspersonalen växa in i uppgiften.
Genom ett initieringsdirektiv (se avsnitt 4.2) kan ledningspersonalen få i
uppdrag att inleda planeringsarbetet. Det kan sedan utvecklas till att planera hela eller delar av insatsen. Personal från funktionen insatsanalys kan
utnyttjas som bollplank under planeringen och för att studera planeringsrutinerna. Planeringsstaben kan sedan övergå till att bli del av ledningsstaben. Ledningspersonalen är därmed väl förtrogen med uppgiften och planerna när insatsen skall genomföras. Möjlighet finns i sådana situationer
även att sammankalla övrigt polisbefäl till genomgångar och förberedelser
före insatsen.
Inte sällan kommer emellertid behovet av polisinsatser överraskande.
Ibland ges ingen förberedelsetid alls. Då kan det i början vara svårt att få
överblick över situationen och att bedöma hur insatsen kan komma att
utvecklas. I takt med att händelsen och uppgiften klarläggs och utvecklas,
växer behovet av ledningsresurser. Det är viktigt med en ledningsmodell
som gör att förmågan och formen på ett enkelt sätt kan växa och anpassas
under pågående insats.
Högre chefer behöver för varje insats specifikt överväga hur den strategiska
komponenten i insatsorganisationen skall utformas. Hänsyn måste därvid
tas till händelsens art, händelsens och omvärldens dynamik, tidsskalor och
insatsorganisationens storlek.
Vid omfattande polisinsatser bör kommenderingschefen och polisinsatschefen i sina respektive uppgifter biträdas av ett behovsanpassat ledningsstöd. Kommenderingschefen kan därvid biträdas av en ledningsstab och
polisinsatschefen av en fältstab.
Ledningsstödet, staberna, får beroende på uppgiften, situationen och resurstillgången olika utformning. Ibland kan det räcka med en liten stab
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med endast ett par personer som sköter uppgifterna i de olika funktionerna, medan andra situationer fordrar en mer utbyggd och specialiserad
stabsverksamhet.
Verksamheten styr organisationen.
Samtidigt som det bör finnas en skiss på hur en fullt utbyggd stab bör se
ut, måste det stå klart att uppbyggnaden av staben i en konkret situation
är betingad av behovet och resurstillgången (inklusive möjligheterna till
förstärkning av ledningsresursen från annan polismyndighet) i det särskilda fallet.
Polisens lednings- och stabsorganisation bör ha stor flexibilitet. För att
underlätta verksamheten och anpassningen till situationen bör man utgå
från en allmängiltig, väl inövad, funktionsindelning av staben. Funktioner
kan läggas samman respektive delas upp efter behov. Vissa funktioner kan
i vissa situationer fullgöras av en enda person för att i mer omfattande situationer fordra flera personer.
När en särskild händelse inträffar överraskande är beredskapshavande polischef, vakthavande befäl och yttre befäl många gånger ensamma att leda
verksamheten inledningsvis. Även om endast ett begränsat stabsarbete då
kan bedrivas, måste ändå bedömanden göras och beslut fattas.
Viktigt är att i god tid förutse behovet av ledningsresurser och att inkalla
förstärkningar (göra framställning om polisförstärkning) så att ledningspersonal finns på plats och är organiserad när den behövs.

5.2 Hinder och förutsättningar för effektivt
stabsarbete
På uppdrag av Räddningsverket studerade Försvarets forskningsanstalt
FOA (numera Totalförsvarets forskningsinstitut FOI) och Tekniska Högskolan i Luleå uppbyggnad och organisering av räddningsstaber, hinder
och förutsättningar, samt behovet av beslutsstöd vid räddningsledning.
Slutsatser i dessa studier har till viss del intresse även i Polisens ledningsarbete, särskilt på strategisk och övergripande operativ nivå.
FOA (Fredholm) menar att det i ökad utsträckning behövs ett tänkande,
som från början tar upp och behandlar en större komplexitet och som
sträcker sig över större rum och större tid. Det fordrar att från den konkreta problemstrukturen på kort sikt kunna abstrahera och se framför sig
hur en situation kan komma att utvecklas i tid och rum. Det innebär även
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att i en sådan framskrivning kunna analysera var och när det är lämpligt att
styra skeendet mot avgörande situationer. Det fordrar också en väl utvecklad förmåga att kunna tänka och behandla hur olika resurser kan utnyttjas
i tid och rum i förhållande till händelseutvecklingen.
FOA menar att den stora skillnaden mellan ledning på olika nivåer ligger
i problematiken att hantera å ena sidan det överblickbara och lilla i korta
tidsperspektiv på minutoperativ nivå och å andra sidan ett mer abstrakt,
långsiktigt, analytiskt, komplexitetshanterande och syntetiskt tänkande på
de strategiska och övergripande operativa nivåerna.
Dynamiska händelseförlopp ställer stora krav på beslutsfattande, snabbhet
och förutseende. I statiska stabila situationer består det taktiska problemet
snarare i att åstadkomma en systematisk arbetsorganisation. Vid en statisk
instabil händelse blir det taktiska problemet att utforma insatsen så att
jämvikten inte rubbas.
FOA:s slutsatser om hinder och förutsättningar för ett effektivt stabsarbete
är sammanfattningsvis följande:
• Outvecklade rutiner om stabers funktion i olika ledningsnivåer.
Råd: Skapa staber i förväg på olika ledningsnivåer. Alarmera stabspersonalen tidigt.
• Bristande stabsarbetsmetodik.
Råd: Utbilda stabschefer och funktionsansvariga i staber.
• Svagt utvecklad stabsinfrastruktur.
Råd: Utarbeta en systemlösning, som samordnar stabsutrustning i olika ledningsnivåer.
• Föga utvecklade operativa koncept för insatser vid stora olyckor.
Råd: Utveckla insatsplaner att också innefatta huvudlinjer i alternativa
beslut i stort.
• Outvecklade modeller för att hantera stress.
Råd: Utveckla rutiner och modeller för stresshantering.
• Oklara roller mellan chefer på olika nivåer, ledningsgrupper och
staber.
Råd: Skapa tydligare roller.
• Ingen tradition av aktiv och framförhållande informationssökning.
Råd: Skapa inom staben en särskild resurs för aktiv informationsinhämtning och informationsbearbetning.
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• Svårigheter att snabbt nå expertis.
Råd: Utse och utbilda experter, som vid behov kan ingå i staben.
Staben ingår i den totala ledningsorganisationen. Som i alla andra enheter
utvecklas i staben en gruppdynamik. Bristande kommunikation mellan
personer och dolda agendor kan bli störande för effektiviteten i stabsarbetet. Detta måste uppmärksammas vid bemanningen av staben och under
arbetets gång.

För den som aldrig arbetat i en stab känns arbetsformen ofta ovan och
det kan vara svårt att uppfatta sin roll. Genom träning kan man uppnå
automatiserade färdigheter i att göra bedömanden och fatta beslut i röriga
situationer. Likaså kan man genom funktionsvisa övningar och samverkansövningar i väsentlig mån trimma in i förväg uttagen stabspersonal så
att stabsmedlemmarna är väl förtrogna med varandra och verksamhetsformerna. Stabsarbetet kan då snabbt komma igång utan några längre
preludier och fungera med god automatik vid en överraskande särskild
händelse.
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5.3 Ändamål och uppgifter
En chef kan inte ha kompetens inom alla sakområden. Stabens uppgift är
att biträda länspolismästaren/kommenderingschefen/polisinsatschefen i
deras övergripande operativa resp. minutoperativa ledning av polisinsatsen.
Staben leder inte självständigt verksamheten utan biträder chefen i dennes
ledningsverksamhet. Stabens perspektiv måste därför utgå från den chefsnivå staben biträder. Stabsuppgiften består av två huvuddelar:
a) operativ verksamhet,
b) administrativ verksamhet.
Stabsarbete är ett lagarbete ofta under pressade förhållanden –
enkla och fasta rutiner skall eftersträvas.
Samtidigt som operativt arbete leds i nuet måste staben blicka framåt
samt analysera läget och verksamheten.
Genom ledningsstabens arbete:
• Bearbetas initieringsdirektiv.
• Inhämtas, bearbetas och redovisas underlag för kommenderingschefens /polisinsatschefens bedömanden, beslut och åtgärder i rätt tid.
• Skapas gynnsamma betingelser för insatsstyrkans verksamhet.
• Åstadkoms långsiktighet i insatsen.
• Skapas möjligheter att hantera abstrakta och komplexa situationer
samt förmåga att sammanfoga och integrera (s.k. syntetiskt tänkande).
• Omsätts kommenderingschefens/polisinsatschefens beslut i order och
riktlinjer m.m.
• Leds polisinsatsstyrkan och analyseras var, när och hur det är lämpligt
att styra skeendet för att få kontroll och stabilitet (”frysa läget”) och
mot avgörande situationer.
• Följs beslut, order och insatsstyrkans verksamhet upp.
• Utarbetas information till insatsstyrkan, samverkande organ, allmänheten och massmedia, rapporter och framställningar.
• Sker samverkan med myndigheter och andra berörda.
142

• Betjänas sambandsmedel och hanteras annat informationsutbyte.
• Säkerställs polismyndighetens uthållighet och verksamhet på sikt,
(personal, utspisning, förläggning, utrustning, ekonomi, transporter,
drivmedel, m.m.).
• Dokumenteras verksamheten. Därvid måste säkerställas hur Polisens
åtgärder haft betydelse för utvecklingen av brott och ordningsstörningar i samband med insatsen.
• Hålls kommenderingschefen kontinuerligt underrättad om händelseutvecklingen och verksamheten.
En stab kan arbeta dels under planeringsfasen, dels under
genomförandefasen.
Under genomförandefasen arbetar staben i tre tidsperspektiv
(se även avsnitt 4.1):
1	 Pågående verksamhet – genomförandeverksamhet.
2 Närmast föregående skede – uppföljning.
3 Verksamheten på sikt – planering
– avveckling av insatsen.

5.4 Arbetsorganisation
5.4.1 Allmänt
Stabsarbetet måste bedrivas med anpassning till omständigheterna och arbetet präglas av förutseende, snabbhet och noggrannhet. I staben bör ingå
såväl generalister som specialister.
Genom förutseende planering skapas
• Tid
• Arbetsro
• Kvalitet
• Uthållighet
Då så är möjligt bör underlydande chefer och företrädare för specialfunktioner delta i planeringen av insatsen och stabsarbetet. Härigenom underlättas uppdragstaktik.
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Det är absolut nödvändigt för ett effektivt stabsarbete att stabsmedlemmarna känner till stabsorganisationen, hur uppgifterna är fördelade på
olika funktioner och stabsarbetsrutinerna. Kommunikationen mellan
stabens olika medlemmar är mycket viktig för att stabsarbetet skall fungera bra.
Arbetsuppgifterna prioriteras och tidsplaneras. Anvisningar ges om arbetets inriktning på kort och lång sikt.
Stabschefen ansvarar för att erforderliga orienteringar äger rum inom staben.
Ansvar för en viss verksamhet kan av kommenderingschefen delegeras till
stabschefen och andra stabsmedlemmar enligt reglerna i polisförordningen
och arbetsordningen.
Av arbetsordningen för staben skall framgå i vad mån stabschef eller vakthavande befäl får fatta beslut i myndighetschefens/kommenderingschefens ställe i brådskande fall.
Delegering är en svår konst. Även om uppgifter och beslutsbefogenheter
delegeras ingår alltid i chefsansvaret en skyldighet att se till att det fungerar
(se Göteborgskommittén, sid. 697). Viss rapporteringsskyldighet kan
därför knytas till delegerade uppgifter. Ibland finns en benägenhet hos
delegerad personal att "hissa frågor" för att själv slippa fatta beslut. Det kan
omvänt även vara svårt att få en hänskjutning till högre nivå att fungera.
Konkreta och avdramatiserade rutiner behövs för att få detta att fungera. I
operativa sammanhang är det särskilt viktigt att tydligt klara ut om ansvaret
för en uppgift eller frågeställning övergått från den ene till den andre.
5.4.2 Stabsarbetsplan
Vid varje polismyndighet skall finnas en stående order eller plan på hur
ledningsstab och fältstab bör organiseras för olika händelser och bemanningsnivåer (stabsarbetsplan). Stabsarbetsplanen är ett instrument för
planering och styrning av stabens arbete. Den är särskilt angelägen i större
staber då flera funktioner är upprättade och vid långdragna insatser. De
olika funktionernas närmare uppgifter klaras ut liksom lokaliseringen av
funktionerna och kommunikationsvägarna. Ett sådant dokument som
också är väl inövat är ett utomordentligt hjälpmedel vid en överraskande
särskild händelse.
När en särskild händelse inträffar bör en arbetsplan för stabsverksamheten
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i den aktuella insatsen snarast utarbetas. Efter behov genomförs särskilda
möten för att detaljplanera stabens interna arbete.
Stabsarbetet bedrivs i olika tempo beroende på typ av verksamhet.
Stabsarbetsplanen skall för insatsen översiktligt redovisa stabens och de olika stabsfunktionernas interna verksamhet men även viktigare förväntade
externa händelser, kritiska tidpunkter i planeringsarbetet och polisinsatsen
samt viktig verksamhet hos andra enheter. I planen anges:
• stabsarbetsuppgifterna i katalogform varvid det anges vem (vilken
funktion/arbetsgrupp) som skall lösa de olika uppgifterna, när uppgifterna skall vara lösta samt när resultat av verksamheten bör föreligga,
• viktigare planerade och förväntade åtgärder och händelser på fältet,
• verksamheten på sikt,
• tidpunkter som måste beaktas t.ex. för stabsorienteringar, föredragningar, beslutstidpunkter, order, utsättningar, mediainformation,
förstärkningars ankomst, avlösningar, samverkan, kontroller, uppföljningar, rapportering m.m.,
• stabens resursläge samt uppgifter om raster, vila, avlösningar och beredskapsnivåer,
• avveckling av polisinsatsen.
Stabsarbetsplanen upprättas lämpligen som en enkel form av nätverksplan,
se bilaga 1. Planen skall vara lätt avläsningsbar. På en horisontell axel anges
tiden indelad på lämpligt sätt (t.ex. i timmar). I en spalt till vänster anges
arbetsuppgifterna och tidsmarkeras.
Stabsarbetsplanen rullas framåt vartefter verksamheten bedrivs. Nya informationer kan påkalla att planen revideras allteftersom.
I en datoriserad plan kan automatiska påminnelser och andra elektroniska
signaler matas in efter behov.
5.4.3 Bemanningsnivåer (beredskapsgrader)
Arbetsformerna i staben varierar naturligtvis med belastningen. Stabsberedskapen skall alltid anpassas till rådande och förväntat läge. Hänsyn skall
tas till stabens uthållighet på sikt.
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Skall arbetet bedrivas under lång tid organiseras skiftgång i staben eller bedrivs stabsarbetet under vissa tidpunkter på en lägre beredskapsnivå.
Ibland kan det vara lämpligt att fastställa olika beredskapsgrader för bemanningen av staben. Vid den högsta beredskapsgraden (röd beredskap)
är staben fullt utbyggd och bemannad. Vid lägre beredskapsgrader (gul
och grön beredskap) är endast valda delar av staben i tjänst.
Vid låg arbetsbörda övervägs att istället för att ha stabspersonal i skifttjänst
låta en VB-funktion svara för den stabsverksamhet som kan erfordras till
dess ordinarie stabsmedlemmar åter kommer i tjänst eller kallas in. Det kan
vara en särskild VB-funktion för staben under den tid staben är upprättad
eller myndighetens rutinmässiga VB-funktion.
5.4.4 Avlösning i stab
Avlösning i staben sker med viss överlappning, i vissa sammanhang individuellt, d.v.s. person mot person. Många gånger kan det vara lämpligt
att genomföra en gemensam stabsorientering för avgående och pågående
personal i samband med avlösningen.
Då en större särskild händelse inträffar överraskande kan det vara klokt att
omedelbart dela in ledningsresursen i avlösningar och omedelbart skaffa
sig uthållighet genom att låta en avlösningsomgång vila för att senare avlösa
på bestämd tidpunkt.
Före avlösning svarar avgående personal för att:
• lägeskartor, tablåer och insatsprotokoll är uppdaterade,
• pågående personal är orienterade om läget samt om inriktningen av
verksamheten och viktigare aktuella beslut och åtgärder,
• pågående arbetsuppgifter redovisas och överlämnas.
Innan avlöst personal lämnar staben skall anmälan göras till stabschefen. I
enlighet med stabsinstruktion eller stabschefens beslut antecknas var och
hur avlöst personal kan nås.

5.5 Ledningsstabens indelning
Ledningsstaben upprättas och indelas efter det föreliggande behovet och
så att den kan arbeta med erforderlig uthållighet om insatsförloppet kan
förväntas bli utdraget. Ofta påbörjar lednings- och stabspersonal sitt ar146

bete före insatspersonalen och avslutar arbetet efter det att själva insatsen
avslutats.
Staben indelas i funktioner. Därvid bör man eftersträva en enhetlig benämning, jfr FAP 201-1. Följande indelning är utgångspunkt varifrån
anpassning sker i det enskilda fallet.
Stabschef
Personal – P 1
Underrättelseverksamhet – P 2
Insatsledning – P 3
Logistik och utrustning – P 4
Planering och samverkan – P 5
Insatsanalys – P 6
Information – P 7
Uppgiftsberoende verksamhet – P 8
I internationella sammanhang, men också inom Försvarsmakten, används
bokstäver framför funktionsnumret för att beteckna den nivå som staben
tillhör. Därvid betecknar J (joint) den operativa nivån och G (ground)
den taktiska nivån inom armén, M (maritime) den taktiska nivån inom
marinen och A (air) den taktiska nivån inom flygvapnet. I en svensk större
polisinsats motsvarar kommenderingschefens nivå den som därvid avses
med bokstaven J. Bokstaven P framför funktionsnumret betecknar Polis.
Tillfälliga arbetsgrupper kan bildas inom staben för samordning av viss
verksamhet eller för att lösa särskilda arbetsuppgifter. Sakkunniga och samverkande personal kan kallas att ingå i sådana arbetsgrupper.
Kortfattat kan verksamheten i ledningsstabens funktioner beskrivas enligt
följande:
Personal P 1 (se vidare avsnitt 5.7)

•
•
•
•
•
•
•

personaltjänst, inkl. villkors- och förmånsfrågor,
förläggning,
ekonomisk förvaltning,
arbetarskydd samt konsekvensanalys utifrån arbetsmiljöreglerna,
sjukvård, psykosociala åtgärder, startsamtal och avslutningssamtal,
underhåll av personal,
reservstyrka,
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• företrädare för personalorganisation samt arbetsmiljöansvarig,
• kontaktpunkt under insatsen för anhöriga till insatspersonal.
Underrättelseverksamhet P 2 (se vidare avsnitt 5.8)

•
•
•
•
•

stödja ledningsprocessen,
leda inhämtning av underrättelser,
bearbetning och presentation av underrättelser,
samverkan med andra underrättelseorgan,
säkerhetsfrågor rörande staben och insatsen.

Insatsledning P 3 (se vidare avsnitt 5.9)

Kommunikationscentrum
• operativt samband med egna och samverkande resurser,
• inkommande fax, e-post och kryptomeddelanden,
• operativ information till egna enheter,
• behov av speciellt eller förstärkt samband,
• lägesföljning (dokumentation, plott),
• datastöd.
Taktiskt centrum
• sammanställning av lägesbilder, uppföljning av lägesbilder på olika nivåer av insatsen,
• sammanställning av underlag till bedömande och beslut,
• insatsplanering och operativ ledning,
• parera - agera; proaktivt - reaktivt; söka avgörande, framförhållning,
• orderarbete (beslut omsätts i order och anvisningar),
• ordningspolisverksamhet,
• kriminalpolisverksamhet inkl. förundersökningsledning och bevissäkring,
• trafikpolisverksamhet,
• lägesberoende verksamhet
(t.ex. m.a.a. utrymning, polistaktisk förhandling),
• samverkanspersonal
• avsluta insatsen.
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Logistik och utrustning P 4

•
•
•
•
•
•
•

expeditionstjänst,
sambandsutrustning inkl. kompatibilitet, tester,
data- och kontorsutrustning,
fordon, drivmedel,
transporter,
vapen, insatsmateriel och annan specialutrustning,
reparation och underhåll av materiel, behov av personal för driftsäkerhet,
• lägesberoende verksamhet,
• återställande av utrustning för framtida bruk.

Planering och samverkan P 5 (se vidare avsnitt 5.10)

• operativa analyser och bedömanden,
• framtagande av underlag för order på lång sikt,
• framtagande av underlag för order för särskild insats under kommenderingen,
• beredning av frågeställningar enligt särskilda uppdrag,
• juridiska frågeställningar,
• samverkan.
Insatsanalys P 6 (se vidare avsnitt 4.7 och 5.11)
Information P 7 (se vidare kap. 6 och RPS presshandbok)

• sekretesskrav samt "språkregler",
• intern information till insatsorganisationen samt den egna organisationen i övrigt,
• extern information inklusive information på elektronisk hemsida,
• mediauppföljning (omvärldsbevakning),
• värdskap för observatörer och gäster.
Uppgiftsberoende verksamhet P 8 (se vidare avsnitt 5.12)

• den ytterligare funktion som uppgiften kräver. (Funktionen ges därvid ett passande namn.)
Beträffande val av stabsplats, se avsnitt 3.3.
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5.6 Uppgifter för viss stabspersonal
5.6.1 Allmänt
Förhållningssättet i stabsarbetet skall vara att se till verksamhetens bästa.
Varje medlem i staben har såväl en rättighet som en skyldighet att uppmärksamma frågeställningar, samverkansbehov samt ifrågasätta, ha en
avvikande mening och komma med egna förslag – att våga vara kritiskt
konstruktiv.
Ibland finns det inte tid att beakta alla synpunkter som skulle kunna
förbättra slutresultatet (satisfiering ersätter optimering). Däremot måste
tid alltid finnas att beakta omständigheter av avgörande karaktär. Till slut
måste ställning tas till att tiden för diskussion är över och att det är dags att
fatta beslut.
När beslut fattats krävs lojal uppslutning kring beslutet. Självfallet fordras
uppföljning och anpassning av vad som beslutats med hänsyn till utvecklingen.
5.6.2 Stabschef
• Planerar, leder, samordnar och kontrollerar stabens arbete i överensstämmelse med kommenderingschefens intentioner och uppdrag
(kommenderingsorder och BIS). Preciserar stabens arbetsuppgifter.
• Följer upp informations- och underrättelseinhämtningen så att verksamheten kan bli underrättelsebaserad och så att bra underlag finns
för bedömande och beslut i rätt tid.
• Kontrollerar att fattade beslut och information når ut till berörda enheter i insatsen i rätt tid. Meddelandehanteringen bör återkommande
kvalitetskontrolleras.
• Ser över beslut i stort och initierar analys av omfall och alternativa
BIS.
• Omsätter beslut i order och riktlinjer och delger detta.
• Föredrar eller låter föredra för kommenderingschefen i frågor som
inte är delegerade.
• Beslutar själv i frågor som delegerats från kommenderingschefen.
• Ser till att stabsarbetet bedrivs effektivt samt säkerställer samarbetet
mellan stabens olika delar genom stabsorienteringar, order och anvisningar för stabsarbetet.
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• Skapar och vidmakthåller samverkan. Åstadkommer en klar och tydlig rollfördelning. Bedömer behovet av samverkanspersonal och experter.
• Följer verksamheten och kontrollerar att utfärdade order blir genomförda, såväl i som utanför staben.
• Kontrollerar att lägesplott och dokumentation av alla erforderliga slag
(inklusive för förundersökningsändamål) sker (se vidare avsnitt 5.15).
• Ordnar kommunikations- och datorstöd till staben.
• Leder utbildning av staben.
• Leder stabsorienteringarna.
• Underrättar snarast kommenderingschefen om viktigare lägesförändringar och viktigare beslut som fattas med stöd av delegation.
• Sammanställer och delger insatt personal lägesorienteringar.
• Ansvarar för stabens skydd och säkerhet. Följer upp rutiner för hantering av sekretessbelagt material.
• Ansvarar för att klockor avstäms så att rätt tid anges.
• Vidmakthåller stabens uthållighet och fördelar personal. Följer upp
stressen bland personalen. Beslutar om stabsberedskap.
• Upprättar erfarenhetsberättelse över insatsen.
5.6.3 Funktionschef
• Leder och samordnar arbetet inom funktionen.
• Håller stabschefen och vid behov övriga funktionschefer och samverkande myndigheter (motsv.) orienterade om händelser, verksamhet
och beslut.
• Ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt stabschefens beslut och i
chefens anda.
• Beslutar själv i frågor som delegerats.
• Deltar (väl påläst) i stabsorienteringar.
• Kontrollerar att utfärdade order blir utförda i funktionen.
• Övervakar inom eget ansvarsområde att lägesuppföljningen (plott,
tablåer och dokumentation) och meddelandehanteringen är korrekt
och aktuell. Tidsdokumenterar beslut och åtgärder som vidtas.
• Svarar för personalens uthållighet, stresshantering och en klar och tydlig rollfördelning.
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5.7 Personal – P1
Personalfrågorna utgör en viktig del av ledningsuppgiften vid en särskild
händelse. Inte minst gäller det att på de strategiska och övergripande operativa nivåerna uppmärksamma dessa frågor tidigt. Härigenom skapas
uthållighet på kort som lång sikt. En god personalplanering innebär att
anställda inte tröttas ut genom onödigt långa arbetspass eller genom att
viloperioderna begränsas. Om uttröttad personal konfronteras med svåra,
stressfyllda, provokativa eller farliga uppgifter kan det i onödan få negativa
konsekvenser. Genom en aktiv personalplanering kan dessutom kostnaderna för polisinsatsen minimeras.
Den omständigheten att personalen ibland har en extremt hög motivation
för uppgiften fråntar inte insatsledningen ansvaret att se till att arbetsförhållandena och arbetsmiljön är rimlig (jfr RPS:s utredning om polisinsatserna
m.a.a. polismorden i Malexander 1999).
Till personalplaneringen hör att se över resursanvändningen under en
insats så att insatsledningen i rätt tid har tillgång till lämpliga resurser. Det
gäller att identifiera
• vad och hur mycket som behövs (kvalifikationer, utrustning att medföra, bedömd tid för deltagande i insatsen, kostnadsansvar),
• var och när det behövs (transport till insatsplatsen, bedömd ankomsttid),
• vem som skall motta och använda resurserna (hur förstärkningen formellt skall anmäla sig /checka in, personalbokföring),
• hur personalstyrkan skall avvecklas.
Personalfunktion har att stödja insatsledningen i frågor rörande hälsa och
säkerhet för insatspersonalen.

5.8 Underrättelseverksamhet – P 2
All polisledning är beroende av information. Information erhålls i princip
på två sätt, genom att man gör observationer av beteenden eller spår av beteenden och genom att man ställer frågor. Kriminalunderrättelsetjänsten
(KUT) har här en viktig roll att stödja den operativa polisverksamheten.
KUT kan med andra ord beskrivas som en verksamhet för att Polisen
skall se mer, se det som inte annars ses och förstå mer, en verksamhet för
att länka samman och skapa överblick samt för att värdera sammanhang,
nätverk och skeenden. Att skapa mervärdet (added value) är en viktig del av
kriminalunderrättelseverksamheten. Genom KUT skall Polisens resurser
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bättre kunna utnyttjas i tid och rum såväl proaktivt som reaktivt, alternativtänkandet (omfall) stimuleras och handlingsberedskapen öka.
Inhämtningen sker genom olika källor, personer, allmänt tillgängliga källor samt fysisk och teknisk övervakning.
Exempel på källor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Allmänheten, brottslingar, tipsare och informatörer.
Den egna polisorganisationen.
Spaning.
Kriminaltekniska underrättelser (forensic intelligence)
Inre spaning utöver registersökning.
Kriminalunderrättelseregistret.
Särskild undersökningsregistrering (SUR enligt polisdatalagen).
Massmedier.
Internet (e-evidence).
Pågående förundersökningar (förundersökningsregister) inklusive information från olika tvångsåtgärder.
Kriminalvården, Tullen, Kustbevakningen och Försvarsmakten.
Skola, socialtjänst, sjukvård och andra samverkande organ.
Företag.
Fotografier, videofilmer, övervakningskameror o. dyl.
Offentliga register.
Rikskriminalpolisen (inklusive Interpol, Europol, Schengen
Information System (SIS), PTN-samarbetet och andra internationella källor) samt SÄPO.
Forsknings- och utredningsrapporter.

En informationskälla av högt värde, som vid flodvågskatastrofen 2004,
vara beskrivningar från personer som drabbats och hör av sig direkt till en
myndighet eller förmedlar informationen via anhöriga. Via mobiltelefon
kan beskrivningar lätt kompletteras med översända bilder.
Källor har varierande trovärdighet och är mer eller mindre sakriktiga. Informationen måste därför värderas källkritiskt utifrån källans tillförlitlighet
och informationens sakriktighet och lagras för vidare användning.
För att snabbt kunna avgöra värdet av information har det i underrättelsesammanhang utvecklats olika former av standardiserade system. Inom
KUT används ett system som värderar källans trovärdighet i en 4-gradig
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skala. Även informationens riktighet värderas utifrån en 4-gradig skala.
Allmänt kallas metoden för 4x4-systemet. (Se bilaga 3:2).
Många gånger gäller det att finna en mening och ett sammanhang i en
mängd disparat information.
KUT i realtidsarbete ges ofta konkreta operativa underrättelseuppgifter.
Kommenderingschefen måste formulera frågor och uppdrag till KUT,
t.ex. av typen: “Kommenderingschefen vill veta...!”
Frågor till KUT kan vara:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ser hotbilden ut (jfr avsnitt 4.1)?
Vad är känt om motparten och dennes modus operandi?
Vad har motparten i kikaren?
Finns risk för provokationer mot Polisen (police fishing)?
Vad betyder det inträffade i ett helhetsperspektiv?
Vilka länkningar kan göras?
Vad mer kan hända?
Vad betyder tidssammanhanget?
Vad kan det inträffade få för effekter på sikt?
Spridningsrisker (copy cats)?
Vilka omfall är sannolika och vilka är farliga?

Svaren på frågorna blir faktorer som ingår i de bedömanden som insatsledningen har att göra. Tidsaspekterna är viktiga och tidspressen som regel
stor.
I realtidssamarbetet måste kriminalunderrättelsetjänsten många gånger
förutse vad ledning och operativa chefer kan tänkas vilja ha för underlag,
lägga sig på framkant och förbereda sig på olika beställningar som kan
komma. Aktivt deltagande från KUT:s sida i stabs- och ledningsmöten är
därvid av stor vikt.
Flera studier har gjorts som analyserat skillnaden mellan minutoperativt
ledningsarbete och övergripande operativ ledning. I det förra fallet gäller
det oftast att hantera det överblickbara och det förhållandevis begränsade
i korta tidsperspektiv. I det senare fallet fordras förmåga att hantera det
abstrakta, långsiktiga och komplexa. Det fordrar i sin tur större krav på
analytisk förmåga och syntestänkande. Det är också skillnad på det operativa arbetet i statiska stabila situationer och dynamiska händelseförlopp.
Därmed är kraven på KUT olika när det gäller stöd till minutoperativt
respektive övergripande operativt ledningsarbete.
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Ibland kan underrättelseverksamheten behöva samordnas mellan olika
organ. Det kan då vara lämpligt att genomföra möten för gemensam underrättelseberedning. Ett sådant möte kan avslutas med muntlig föredragning
för insatsledningen.
Medan funktionen P 2 arbetar med underrättelseverksamhet ankommer
det på funktionen P 6 att utifrån ett annat perspektiv analysera händelsen
och insatsverksamheten. I denna miljö skall KUT redovisa sina underrättelser och analyser.
KUT-personalen måste ha förmåga att effektivt kunna delge sin information så att budskapet når fram. Underrättelser som inte når fram till
berörda är utan värde. En oskicklig delgivning kan således göra ett i övrigt
gott KUT-arbete värdelöst.
KUT-materialet kan föranleda åtgärder omedelbart, på kortare sikt och på
längre sikt. Genom en fortlöpande dialog mellan KUT och dess avnämare
kan delgivningsformerna diskuteras och anpassas till situationen. Genom
en sådan dialog blir det också enklare att inrikta det fortsatta KUT-arbetet.
Resultaten av KUT:s arbete bör presenteras på ett sätt som är klart, enkelt,
lättförståeligt och varierat. Delgivningssättet och detaljeringsgraden måste
variera beroende på budskap, mottagare och vilka aktiviteter som förväntas
av mottagaren. Det är angeläget att möjlighet ges för mottagaren att ställa
frågor till den som producerat underrättelsen.
Ju mer angeläget det är att en underrättelse skall leda till någon åtgärd, desto
viktigare är det att underrättelsen lämnas personligen till den som förväntas
agera och att man förvissar sig om att budskapet uppfattas. I det operativa arbetet behövs som regel snabba muntliga delgivningar allteftersom
ärendet utvecklas. När situationen så medger och det bedöms lämpligt
presenteras materialet dessutom i form av olika dokument. Presentationen
kan stödjas av skriftligt material som länkscheman, flödesscheman och
sammanställningar. Vid särskilda händelser måste KUT vara beredd att
göra sina presentationer vid stabsorienteringar, ibland kanske flera gånger
per dygn.

5.9 Insatsledning – P 3
Funktionen har huvudansvaret för den operativa verksamheten. Det
handlar om att etablera kontroll över en situation eller ett område och att
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fullgöra de polisiära uppgifterna jml 2 § PL. Arbetet kan delas upp i två
huvuduppgifter:
att vara ledningsstabens kommunikationscentrum,
att vara ett taktiskt centrum.
Vid mindre omfattande och begränsade händelser kan det vara relativt
enkelt att rätt uppfatta situationen och förutsäga vad som skall hända. Det
är lätt att få en överblick och förstå hur olika omständigheter påverkar händelseutvecklingen. Vid mer sammansatta händelser kan det vara svårare
att rätt uppfatta alla delar i situationen, speciellt om en mängd parallella
aktiviteter pågår och det kan vara svårt att få inblick i alla delar och hur
delar samverkar och påverkar varandra. Därför måste man många gånger
lägga ner stor möda på att skaffa fram så bra lägesbilder som möjligt och
att verifiera presenterade lägesuppfattningar.
Ett exempel på informationsvärldens virvlar kan hämtas från G 8 ländernas toppmöte i Genua i juli 2001.
Antiglobaliseringsrörelsernas proteststorm mot toppmötet i Genua hade
pågått i flera timmar och en svensk polis följde händelserna och polisverksamheten på fältet.
En mycket omfattande samverkan ur alla perspektiv förekom. Nu stod
han inför en avdelning poliser som uppenbarligen uppträdde annorlunda än sina kolleger på gatorna runt om. Varför? Flera journalister
fanns på plats, som överallt annars, men också de uppträdde annorlunda här. Något hade inträffat, men vad? Just när han skulle fråga
en av journalisterna på platsen fick han ett SMS-meddelande på sin
mobiltelefon. Det var den svenske polissambandsmannen i Genuapolisens internationella stab några hundra meter bort som meddelade att
han via sin Internetterminal i högkvarteret läst av Aftonbladets svenska
hemsida där det meddelades att en aktivist troligen skjutits till döds i
Genua. Uppenbarligen stod den svenske polisen på platsen för händelsen. Då såg han en ung man med svart luva ligga död på marken. Det
hade hänt någon minut innan. Antiglobaliseringsrörelsens alternativa
nyhetstjänst Independent Media Center var Aftonbladets källa.
Insatsorganisationen har inget monopol på lägesbilden. Vid många polisiära händelser förekommer att media direktsänder från platsen. Det bidrar
till lägesbilden över polisinsatsens alla nivåer. Detsamma gäller de bilder
som länkas från exempelvis Polisens helikoptrar till olika ledningsplatser.
Denna information kan ha stor betydelse för Polisens möjligheter att lösa
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sina uppgifter. Samtidigt som det gäller att inse dessa medels möjligheter
måste man vara medveten om informationskanalernas begränsningar. En
påtaglig risk är att kommenderingschefen mer leder utifrån TV-bilderna
än från den totala lägesbilden.
Det räcker inte att Polisen enbart ser det som medierna ser.
Det finns alltid ett avstånd till verkligheten var man än befinner sig, men
också tidsmässigt. "Mitt i" kan vara för nära så att överblicken förloras.
Actioninformation kan dessutom dra till sig uppmärksamhet från andra
viktiga skeenden. All information och alla underrättelser måste därför hanteras på ett kritiskt sätt.
5.9.1 Kommunikationscentrum
Insatsledningen har att samla in och förmedla underrättelser och information. Det innebär dels att man betjänar de sambandsmedel som finns, dels
att man registrerar och dokumenterar (genom video, bandupptagning,
insatsprotokoll m.fl. sätt) de meddelanden som utväxlas.
Dokumentation sker av verksamheten, beslut i staben, stabsorienteringar
samt lägespresentationen vid lämpliga tillfällen.
Funktionen skall visualisera viktig information genom lägespresentation.
Det är viktigt att fortlöpande föra en lägespresentation som stäms av med
samverkande organ så att lägesbilden blir gemensam. Lägespresentationen
bör ges ett datorstöd och ett permanent nätverk utvecklas för olika enheter
inom polismyndigheten. Möjligheter att länka samman med samverkande organ bör finnas (se avsnitt 5.15.4).
5.9.2 Taktiskt centrum
Funktionen skall fortlöpande såväl taktiskt som rättsligt, kortsiktigt och
långsiktigt, bedöma händelseutvecklingen och insatsförloppet och göra
överväganden (se avsnitt 4.5.4). Funktionen skall arbeta med att säkerställa insatsens anpassning till händelseutvecklingen och förändringar i
omvärlden.
Den skall koordinera och kontrollera genomförandet av insatsen och har
därvid bl.a. nära kontakt med polisinsatschefen.
Funktionen skall fortlöpande analysera hur, var och när det är lämpligt att
styra skeendet mot avgörande situationer och därvid särskilt beakta intres157

set av att stabilisera instabila taktiska lägen (”frysa läget”) samt att verksamheten inte skapar mer problem än den motverkar. Det innebär för den
skull inte att Polisen får vara passiv och undfallande. Det gäller att undvika
s.k. tändhattar (”trigger occasions and trigger rumours”). Funktionen skall
även beakta skillnaden i proaktiv och reaktiv polisverksamhet samt aktivt
och långsiktigt bedöma och verka för en god underrättelseinhämtning så
att bedömningar och beslut kan fattas på så goda grunder som möjligt
och i rätt tid.
I funktionen bedöms frågor om utnyttjandet av reserv samt behoven på
kort och lång sikt av personella och materiella resurser. Resursbesluten
verkställs i samråd med personalfunktionen (P 1) och funktionen för logistik och utrustning (P 4) då sådana upprättats.
När specialenheter ställs till förfogande bör funktionen förbereda mottagandet mot bakgrund av vad som överenskommes med förstärkande
enhetschef (exempelvis: informationsmaterial iordningställs, plats för genomgång bestäms och förbereds, gemensamma frågor identifieras och
förbereds, behov av utrustning fastställs, samverkanspersonal avdelas).
Vid stabsorienteringar redovisar funktionen aktuellt insatsläge, aktuella
taktiska och rättsliga bedömanden samt slutsatser av gjorda överväganden.
Inom funktionen utarbetas order och operativ information till polisinsatsstyrkan. Det långsiktiga arbetet och planering för särskilda händelser
i den särskilda händelsen överlåts åt planerings- och samverkansfunktionen (P 5) om sådan finns.
Samtidigt som funktionen är engagerad i hela insatsen, måste den vara
beredd att avdela personal för att ta hand om och leda olika delinsatser
som kan påkallas.
Funktionen skall fortlöpande följa upp genomförandeverksamheten, utvärdera denna och vara beredd att vidta de åtgärder och ändringar som därvid påkallas. Ett nära samarbete bör äga rum med insatsanalysen (P 6).
Funktionen utför enligt stabschefens direktiv samverkan med andra myndigheter och organ.
Om kriminalpolisarbetet blir mycket omfattande och den särskilda utredningsorganisationen vid grova brott etableras får den som regel en egen
organisation med en utredningsledning (förundersökningsledare, operativ
utredningsledare och biträdande operativ utredningsledare). Den operati158

va utredningsledningen och stabschefen måste då se till att sammankoppla
verksamheten på ett effektivt sätt. (Se även avsnitt 5.15.3).
Flygoperativa frågor
Flygsäkerhet måste upprätthållas även under en polisinsats. När fler
flygande enheter engageras i samma insats måste verksamheten i luften
koordineras. Det kan i enklare fall ske genom överenskommelser mellan
berörda piloter.
Luftområden kan även behöva avlysas och framställningar härom behöva
inges till luftfartsmyndigheten.
Vid långdragna och omfattande flyginsatser måste särskilda hänsyn tas
till flygtidsbestämmelser, arbetstidsbestämmelser i övrigt för flygande
personal, säkerhetsfrågor för olika typer av flygning, underhållstider för
helikoptrar och flygmaskiner, mm.
Polisens nya helikoptersystem med helikoptertypen EC 135 har väsentligt utökad förmåga i förhållande till det äldre systemet. Polisflyget verkar
enligt civila luftfartsbestämmelser och s.k. företagsbestämmelser utfärdade
av Rikskriminalpolisen, som är Polisens flygföretag. Det gäller bl.a. regler
om hur enskilda piloter får utnyttjas i olika uppdrag, taktiska koncept och
minimikrav för vissa typer av verksamheter. Allt detta kräver specialistkompetens.
För Polisflygets vidkommande måste i vissa fall beslut fattas av flygchefen
vid Rikskriminalpolisen. Vid vissa typer av polisinsatser är det nödvändigt
att i ledningsstaben ha medverkan av flygchefen eller annan av denne utsedd person för flygoperativa frågor.
För att åstadkomma uthållighet i luften kan det ibland vara lämpligt att i
insatsområdet etablera en tillfällig, framskjuten helikopterbasering.
Liknande behov kan föreligga vid omfattande sjöoperativa insatser.
Samverkanspersonal och experter
Eftersom särskilda händelser ofta berör många andra organ i samhället och
dessutom kan vara komplicerade till sin natur, kan insatsledningen behöva
knyta såväl samverkanspersonal som experter till sig.
Det måste därvid bestämmas hur dessa skall inlemmas och utnyttjas i
ledningsarbetet, d.v.s deras roll tydligt klaras ut. De kan behöva utnyttjas
på olika ställen i insatsen, även i ledningsstaben. Lösningarna kan bli olika
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från fall till fall och dessutom vara personberoende. Det blir en avvägning
mellan olika intressen såsom behov av insyn för att kunna fullgöra sin roll,
behov av nära kontakt, sekretesskrav, vana vid operativt arbete m.fl. omständigheter som styr hur samverkande personal och experter placeras och
involveras. Viktigt är att på rätt sätt kunna ta till sig förmåga och att ha en
god samverkan.
Samverkanspersonal måste ha en sådan position i sin egen organisation
att den väl kan representera och tala för denna organisation samt pålitligt
överbrygga mellan ledningsstaben och den egna organisationen. Om det
vid en multifunktionell insats finns flera ledningsstaber bör samverkanspersonal alltid utväxlas mellan ledningsstaberna.
Det är händelsen som avgör vilket expertstöd som behövs. Det kan röra
en rad olika frågeställningar, t.ex.: experter på sprängämnen, miljöspecialister, medicinska specialistkompetenser, veterinärer, experter på gifter och
radiologiska ämnen (NRBC), hållfasthetsexperter, etniska experter. (Jfr
avsnitt 2.6.3).
Att välja experter är en grannlaga uppgift eftersom det, också inom det
etablerade vetenskapssamhället, kan föreligga olika uppfattningar och
skolor. Självutnämnda experter kan ibland ta tillfället i akt att få synas när
något uppmärksammat inträffar och därför erbjuda sina tjänster. I sin
insatsplanering bör polismyndigheten försöka förutse behovet av och tillgängligheten på experter så att dessa kan förberedas för sina uppgifter. Det
ger dem en möjlighet att bekanta sig med polisverksamhetens villkor. Erfarenheten visar att experter, som är ovana vid att samarbeta med Polisen,
många gånger överraskas och blir frustrerade av det operativa polisarbetets
natur, inte minst den repressiva funktionen. Viktigt är vidare att väl dokumentera de synpunkter som framkommer genom expertstödet.
Stabsfunktionen för planering och samverkan (P5) bör biträda insatsledningen med att kontrollera vederhäftigheten hos den expertresurs som är
tänkt att tillkalla.

5.10 Planering och samverkan – P 5
De flesta särskilda händelser är av ”en-fråge-karaktär”. Ibland bedrivs
samtidigt flera insatser som är relaterade till samma händelse eller till olika
händelser.
Vid vissa särskilda händelser finns således behov av att kunna planera för
olika insatser inom ramen för den särskilda händelsen. Det kan gälla att ta
hand om omfall som inträffar men också att på annat sätt göra nödvändig
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planering med hänsyn till utvecklingen. Det får då inte inverka menligt
på den övriga genomförandeverksamheten, som ankommer på insatsledningen (P 3).
Ledningsstaben behöver ofta en resurs för att biträda ledningen med
juridiska bedömningar. Sådana överväganden kan behöva göras snabbt
men kan också vara komplicerade och fordra djupare överväganden. En
sådan resurs kan även behandla frågor avseende rättsliga yrkanden mot
polismyndigheten vid insatsen och som behöver omhändertas omgående.
Beroende på insatsens art kan den juridiska resursen placeras olika inom
stabsorganisationen.
I och med att polismyndigheterna numera ansvarar för ett betydligt större
geografiskt område, måste de vara beredda på att samtidigt med att en
poliskommendering genomförs hantera en särskild händelse på annat håll
i polisdistriktet. Insatserna behöver då som regel samordnas och resurserna
prioriteras utifrån ett helhetsperspektiv.
P 5 ger ledningsstaben förmåga att hantera uppkommande insatsuppgifter
parallellt och väl samordnat med verksamheten i övrigt.
Exempel: Inom ramen för den stora kommenderingen vid det Europeiska rådets möte i Göteborg 2001 genomförde polismyndigheten ett
flertal omfallsinsatser som var för sig krävde ingående planering och
omfattande resursinsats, t.ex. vid Hvitfeldtska skolan där en stor containeravspärrning gjordes enligt PL vid reell husrannsakan efter farliga
föremål och 459 personer greps för våldsamt upplopp samt insatsen vid
Schillerska gymnasiet för husrannsakan m.a.a. misstanke om grovt vapenbrott med okänd gärningsman varvid bl.a. 80-talet personer fördes
ut och kroppsvisiterades.
Genom funktionen säkerställs samverkansbehovet och bedöms behovet av
samverkanspersonal och experter (jfr föregående avsnitt).

5.11 Insatsanalys – P 6
Det är ett känt faktum att samma noggrant observerade händelse
kan tolkas på olika sätt av skilda betraktare och vid skilda tidpunkter.
Samma händelse kan också ha olika innebörd beroende på sammanhanget. Det innebär att samma situation kan, beroende på det sammanhang i vilket den uppfattas, betraktas på skilda sätt av samma
individ vid olika tidpunkter. Sanningen bor i betraktarens ögon, men
det gör också osanningen.
161

Varje person har problemet att klara av den aspekt på situationen som för
honom/henne är den mest kritiska. En person som inte kan klara av det
som personen uppfattar som mest kritiskt kan inte klara av situationen
genom att ta itu med andra faktorer. När den kritiska faktorn behandlats
framgångsrikt eller undanröjts är det nästa faktor i hierarkin som blir den
avgörande. Detta inverkar givetvis på dem som leder en polisinsats och visar på nödvändigheten av att se på saken ur olika synvinklar och att ha en
rutin som hindrar felaktiga eller olyckliga låsningar (”tunnelseende”). Det
visar också på hur svårt det kan vara att försöka åstadkomma en likartad
syn på läget och samma prioriteringar bland all personal i en polisinsats
eller en stab.
Hinder i ledningsarbete kan många gånger vara att man drabbas av tunnelseende, avskärmar sig och undersöker och rangordnar alternativa
handlingsmöjligheter så att det bekräftar det man redan beslutat sig för.
Ett annat hinder kan vara att man tror att alla ser samma saker och tolkar
intryck och skeenden på samma sätt som en själv. Det är ett faktum att
uppfattningar, även om de är felaktiga, har en anmärkningsvärt stor motståndskraft mot förändringar, även under intrycket av fakta. Det kan få
till följd att:
• man bara ser ett av tänkbara alternativ (tunnelseende),
• man söker styra händelseutvecklingen så att den blir beslutsmässigt
lättare att hantera för beslutsfattaren,
• man inte accepterar (vill se) att flera möjligheter finns,
• man undersöker och rangordnar alternativen så att bedömningen bekräftar det beslut man bundit sig för (”scenario fulfilment”),
• man tror att alla andra ser samma saker och tolkar intryck och skeenden på samma sätt som en själv (”mirror imagining”).
Ben Shalit (chefspsykolog i det israeliska försvaret och senare beteendevetare vid FOA):
De s.k. dissonanslagarna förutsäger att sådana uppfattningar, även
om de är felaktiga, kommer att visa sig anmärkningsvärt motståndskraftiga mot varje förändring, också under intrycket av reella fakta,
om de utgör basen för någon organiserad struktur som leder till en
koherent perception*). Så snart vi skaffat oss en organiserad och strukturerad bild av omgivningen blir vi benägna att avvisa alla data eller
förändringar som skulle kunna förorsaka en omorganisation av vår
perception. ”Jag vet sanningen, förbrylla mig inte med fakta” tycks vara
en viktig regel som styr vår perception, det vi iakttagit/varseblivit av
världen omkring oss.
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*) Koherensteorin behandlar omdömets korrekthet. Ett omdöme som inte harmonierar
med kända omdömen förkastas som inkorrekt. Med perception avses det vi iakttagit eller
varseblivit genom våra sinnen till skillnad från det vi föreställer oss. Det finns mycket stora
skillnader mellan olika människors föreställningar.

I boken Krishantering på svenska – teori och praktik, redovisar författarna
att det är mycket vanligt att de första intrycken kring en krissituation förblir
de bestående trots senare mer tillförlitliga informationer. Hur beslutsfattare
först kommer i kontakt med och kognitivt uppmärksammar ett aktuellt
problem påverkar i hög grad hur de sedan definierar denna situation. De
påpekar vikten av att vara mottaglig för signaler om att den ursprungliga
uppfattningen inte stämmer och att man möjliggör för en kritisk, sansad
granskning av de initiala problemuppfattningarna. (jfr avsnitt 3.2.2 och
3.2.3).
Inte minst mot bakgrund av de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna,
ändamålet med polisverksamheten (jfr 1 § PL) och de allmänna principerna i 8 § PL för hur tjänsteuppgifterna skall verkställas, är det viktigt
med en rutin i den operativa verksamheten som tvingar chefen (staben)
att överväga alla möjligheter och konsekvenser. Här kommer bedömandeprocessen med bedömandemallen in som ett mycket viktigt hjälpmedel.
Vid särskilda händelser som är omfattande eller av annan anledning komplicerade är det därför lämpligt att några befattningshavare avsätts för att
inom staben bilda en analysfunktion (P 6). Genom funktionen skapas
tillsammans med arbetet på omfallsplaneringen en god beredskap för att
möta olika händelseutvecklingar.
Det är angeläget med ett fritt, kreativt och abstrakt tänkande i denna funktion. Funktionen bör därför bemannas med personer som vågar ifrågasätta
rutiner och etablerade sanningar. Samtidigt måste dessa personer ha kommenderingschefens och stabschefens förtroende för att nå fram med sina
synpunkter och förslag.
Viktiga moment för analysfunktionen är analys av beslutsfattarens mål,
framtagande av alternativa handlingsvägar på vilka man kan nå målen
samt värdering av de olika alternativen. Analysgruppens uppgifter blir
t.ex. att:
• Skärskåda målen för verksamheten, alternativen, alternativvärderingen, handlingsvägarna och resursutnyttjandet (jfr kapitel 4).
• Identifiera och definiera väsentliga sakproblem.
• Observera och analysera besluts- och planeringsprocessen och vid behov föreslå förbättringar.
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• Behärska och förstå värdet av olika metoder, samt föreslå lämpligt val
av metod för att lösa en viss uppgift.
• Sammanställa och kritiskt granska sakunderlag, samt identifiera avgörande kunskapsbrister.
• Följa upp omvärldsanalys, hotbild samt underrättelsearbetet framför
allt med avseende på att informationer omhändertas på rätt sätt.
• Aktivt verka för att kunskap förs in i staben och att den beaktas och
levandegörs för beslutsfattaren.
• Skapa överblick.
• Skärskåda beskaffenheten och hållbarheten i de föreställningar som
dominerar verksamheten i staben.
• Ifrågasätta etablerade sanningar (jfr. avsnitt 3.2.2).
• Företräda det otänkbara, okonventionella, impopulära och kontroversiella (spela rollen som ”djävulens advokat”).
• Skärskåda tidssammanhangen och tidsplaneringen.
• Motverka konsekvenser av organisatoriska gränser i den mån de är till
förfång för en god och effektiv verksamhet.
• Etablera kontakter med specialister för att lösa problem.
• Beskriva olika omfall och enligt uppdrag planera utvalda omfall.
"Det är inte allt sant som sanning är likt”.
Olaus Petri, Domarreglerna 16:12

Givetvis bör varje insats som görs med anledning av en särskild händelse
följas upp genom inhämtande av erfarenhetsberättelser och analyseras på
ett strukturerat sätt. Berörd ledningspersonal skall givetvis delta i analysarbetet och därtill hörande diskussioner. Polismyndigheten måste se till att de
omständigheter och åtgärdsförslag som kommer fram under detta analysarbete fångas upp och tas om hand samt föranleder erforderlig revidering
av planer och utbildning.

5.12 Uppgiftsberoende verksamhet – P 8, o.s.v.
Beroende på vilken uppgift som Polisen har att utföra kan det finnas be164

hov av ytterligare funktioner i ledningsstaben. Funktionen ges därvid ett
passande namn.
Vid exempelvis större förstärkningsrörelser kan det behövas en särskild enhet som hanterar förstärkningsmottagningen, orienterar förstärkande personal om insatsen och den lokala miljön samt genomför viss utbildning.

5.13 Stabsorientering
Arbetet i staben bedrivs ofta både i själva ledningslokalerna och utanför
dessa lokaler. För att hålla staben orienterad om det aktuella läget, förväntad utveckling och uppgifterna på sikt kallar stabschefen alla stabsmedlemmar eller representanter för de olika funktionerna till stabsorienteringar.
Dessa genomförs med jämna mellanrum och när något betydelsefullt
inträffat.
I de fall staben inte bedriver sin verksamhet med full organisation dygnet
runt kan det vara lämpligt att börja och avsluta arbetspassets verksamhet
med en sammanfattande stabsorientering.
Stabsorienteringarna är främst till för stabens interna verksamhet och förutsätter vare sig länspolismästarens eller kommenderingschefens närvaro.
I vissa fall kan en föredragning för chefen göras i form av en stabsorientering.
Till stabsorientering kan det många gånger vara lämpligt att särskilt inbjuda representanter för samverkande organ samt för specialfunktioner
i polisinsatsen för att motta information eller för att göra viss specialredovisning.
Vid kallelse till stabsorientering anges vilka som skall delta och hur pågående arbete skall upprätthållas.
Syftet med stabsorientering är att
•
•
•
•

ge information,
samordna agerandet,
bedöma nya arbetsuppgifter,
ge direktiv för hur stabsarbetet skall bedrivas.

Mer i detalj kan stabsorienteringar syfta till:
• allmänt informationsutbyte i staben,
• koordinering av verksamheten,
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•
•
•
•
•
•

lägesorientering, t.ex. vid nytt läge och ny uppgift,
strukturering av problem,
inventering av omfall,
formulering av uppdrag till staben,
uppföljning av tidigare beslut och verksamhet,
klarläggande av stabens interna arbetsformer.
För att stabsorienteringarna inte skall hindra verksamheten i
onödan eller avskärma staben från vad som händer i ett fortlöpande skede är det mycket angeläget att orienteringarna är väl
förberedda av de deltagande och genomförs snabbt, koncist och
kortfattat. Gör i förväg i ordning en föredragningslista som delges deltagarna.

För att arbetet skall bli effektivt bör man snabbt formulera en dagordning
för föredragningen vid stabsorienteringarna. Från en generell mall kan
man skräddarsy en dagordning som passar i den enskilda situationen och
då rådande samverkansförhållanden.
En stabsorientering förbereds genom att:
1. Deltagarna kallas till viss tidpunkt med angivande av ändamålet med
stabsorienteringen, vilka som skall föredra i olika frågor och tid till
förfogande för detta. Lämpligt är att i stort följa stabens funktionsindelning och någon slags mall för informationen.
Utifrån en allmängiltig mall bör staben utarbeta en mall för stabsorientering som passar i den aktuella situationen. En sådan mall underlättar för berörda stabsmedlemmar att förbereda sina föredragningar
och för de närvarande att lyssna och ta till sig informationen.
2. Lokalen ställs i ordning och förses med erforderliga hjälpmedel; kartor, overhead projektor, blädderblock, bandspelare, datorer och videoskärmar, videokamera för dokumentation, etc.
3. De enskilda stabsmedlemmarna förbereder sina föredragningar
så att dessa kan ske snabbt, koncist, kortfattat och överskådligt.
Stabsmedlemmen skall vara beredd att redovisa slutsatser och svara på
frågor rörande sitt eget verksamhetsområde.
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Ett exempel på disposition i stort av en stabsorientering
1. Närvarokontroll. Tidsavstämning.
2. Syftet med orienteringen anges.
3. Läget i stort, viktig(a) förändring(ar).
4. Motparten och dennes handlande.
5. Egen pågående verksamhet, förlopp och prognos.
6. Egna resurser.
7. Bedömning av nuvarande läge och det framtida läget.
8. Närmaste avsikter.
9. Framställningar - förslag.
10. Behov av omedelbara åtgärder och förberedande order.
11. Direktiv för fortsatt verksamhet.
12. Frågor.
13. Kommendantur.
14. Tidpunkt för nästa stabsorientering.
Den första stabsorienteringen vid en överraskande särskild händelse kan
exempelvis disponeras på följande sätt:
A.
Syftet med orienteringen anges
		
– Varför träffas vi? Vad händer?
B.	1.
		
		
		
		
		
2.
		
–
–
–
3.
		
4.
		

Situationen/uppgiften och dess innebörd (probleminramning)
– Vad är hittills gjort?
– Har vi rätt uppfattning om vad som hänt och händer?
– Vår uppgift?
– Fokusområden?
Kortfattade föredragningar beträffande vissa i förväg utpekade utgångsvärden.
Vilka är insatsmålen?
Hur greppar vi läget?
Behov av resurser samt insatsorganisation?
Stabens organisation anges.
– Hur skall vi arbeta?
Behov av omedelbara åtgärder och förberedande order.
– Hur börjar vi agera för att lösa uppgiften?
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5.
		
6.
7.

Direktiv för fortsatt arbete.
– Så får vi igång stabens arbete.
Övriga föredragningar.
Tidpunkt för nästa stabsorientering.

Tonvikten i stabsorienteringar skall läggas på att klargöra
• lägesbild,
• förändringar, insatsmål (BIS)
• väsentliga fakta av gemensamt intresse,
• utvecklingstendenser,
• omfall,
• resursanvändning
• framåtriktade bedömningar och agerande
• samverkansbehov.
Det är viktigt att skilja på fakta, förmodanden och förslag. Det är
också viktigt att veta i vilka delar kunskapsläget är svagt.
Stabschefen leder stabsorienteringen. Den bör genomföras i en ostörd
lokal. Telefoner kopplas om till en gemensam VB-funktion som för hela
staben svarar för bevakningen av den löpande verksamheten under stabsorienteringen.
På senare tid, med utbredningen av mobiltelefonin, har det blivit mycket
angeläget att undvika telefonfällan genom att ordna ett passningsställe
där telefonerna lämnas. Många i beslutsposition medför som regel både
mobiltelefon och kommunikationsradio. Om dessa då inte lämnas för
passning av någon utanför rummet där stabsorienteringen eller annan
överläggning genomförs är risken för störning, odisciplinerat, okoncentrerat och ineffektivt ledningsarbete mycket stor.
Genom bandinspelning, fotografering, videoupptagning eller på annat
lämpligt sätt dokumenteras det som förekommer vid stabsorienteringen.
För att lösa problem, analysera och följa upp viss verksamhet kan det vara
olämpligt att binda upp hela staben med detta vid en stabsorientering.
Det är angeläget att stabschefen snabbt avskiljer sådana frågor vid en stabsorientering så att orienteringen inte går över i ett ineffektivt diskuterande.
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Särskilda uppdrag ges i stället till någon av funktionerna. Vid behov kan
även tillfälliga arbetsgrupper bildas i staben och involvera representanter
för samverkande organ.
Många gånger får insatsledningen besök av olika dignitet. Om dessa tillåts
närvara vid en stabsorientering eller annan föredragning bör stabschefen
tilldela besökarna en plats där de får uppehålla sig så att ledningsverksamheten inte förlorar sina konturer.

5.14 Föredragning
I polismyndighetens arbetsordning anges när ett förvaltningsärende skall
avgöras på annat sätt än genom föredragning (3 kap. 15 § PF). I polisledningsfrågor föreligger ingen föredragningsskyldighet, men föredragningsärenden kan komma upp även under operativt arbete.
Härjämte kan i det operativa arbetet vara lämpligt att tillämpa ett förfarande där problemställningar i föredragningsform underställs länspolismästaren eller kommenderingschefen för beslut.
Ett ärende hänförs alltefter beslutsnivå till:
a) chefsärende: avgörs av länspolismästaren,
b) delegationsärende: avgörs av den tjänsteman som genom särskilt beslut eller genom föreskrift i annan form fått befogenhet att avgöra
visst ärende.
Ärende av stor betydelse eller omfattning kan föredras i omgångar:
• principföredragning för att erhålla den beslutandes riktlinjer för fortsatt beredning,
• delföredragning för beslut i del av ärende,
• slutlig föredragning för ärendets avgörande.
Vid föredragning redovisas endast väsentligheterna i ärendet. I regel disponeras föredragningen enligt följande:
•
•
•
•
•

anmälan av ärendet och föredragningens syfte,
kort om läget,
sammanfattning av tidigare handläggning,
redogörelse för beredningen av ärendet (samråd m.m.),
övervägda alternativ med för- respektive nackdelar (under arbetets
gång anmäld avvikande mening),
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• förslag till åtgärder och beslut med främsta motiv för det föreslagna
alternativet, samt
• förslag till fortsatt handläggning (på kort och lång sikt).

5.15 Dokumentation
5.15.1 Beslutsdokumentation
Beslut under en polisinsats meddelas både muntligt och skriftligt.
Även om det inte finns en författningsreglerad skyldighet (jmf 2 kap. 27 §
PF) skall också operativa beslut dokumenteras i ett protokoll, en logg eller
på liknande sätt.
Av FAP 201-1 framgår att polismyndigheterna i förväg bör bestämma
formerna för dokumentation av såväl muntliga som skriftliga beslut under
insatser.
Av dokumentationen bör framgå tidpunkten för beslutet, när viss åtgärd
skall träda i kraft, vem som varit beslutande och föredragande samt övriga
närvarande. Av beslutet och dokumentationen bör framgå om beslutet
fattats gemensamt (i samråd) eller efter samråd med annan myndighet. Av
beslutet bör framgå hur beslutet skall delges samt dokumentation göras av
att delgivning skett.
De överenskommelser som träffas vid samverkan dokumenteras, t.ex. i
form av minnesanteckningar.
För meddelandeväxling bör särskilda blanketter finnas, exempel se bilaga
2.
5.15.2 Insatsprotokoll
Vid en särskild händelse skall protokoll föras över polisinsatsen.
Polismyndigheten bestämmer i sin planering var och hur insatsprotokoll
skall föras. Insatsprotokoll kan föras på flera ställen i staben, t.ex. funktionsvis, om så bedöms lämpligt och sedan sammanställas. Det ankommer på
stabschefen att förvissa sig om att insatsprotokoll förs på ett godtagbart
sätt.
I insatsprotokollet antecknas fortlöpande (i kronologisk ordning) huvudpunkterna i bedömanden och beslut samt viktiga händelser, åtgärder,
framställningar, genomförd samverkan m.m. Till insatsprotokollet läggs
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vid behov bilagor såsom order, anvisningar, kartor, skisser, bilder, ljudband
och videoband. Insatsprotokollet kan kompletteras med s.k. händelserapporter (HR) i särskild nummerordning.
Insatsprotokoll som förs med hjälp av datorer måste skrivas ut under insatsens gång enligt stabschefens bestämmande och back-up tas på filerna.
Viktigt är därvid att utskriften individualiseras genom påteckning av tidsnummer eller motsvarande uppgifter så att läsaren kan se vilken generation
av insatsprotokollet utskriften avser. Man måste vidare vara uppmärksam
på hur kompletterande information under insatsen tillförs det datorförda
insatsprotokollet. Vid insatsens slut bör det datorförda insatsprotokollet
skrivas ut och bekräftas av kommenderingschef och stabschef samt filerna
bevaras på ett säkert sätt.
Vid lämpliga tillfällen bör lägesplottet fotograferas av och biläggas insatsprotokollet. Ett annat alternativ är att på video spela in stabsorienteringar
och föredragningar.
Insatsprotokoll nagelfars ofta i genomgångar efteråt samt i rättsliga sammanhang. Enbart några minuters differenser i tidsuppgifter har visat sig
ställa till problem när man i efterhand jämför olika dokumentation av en
och samma aktivitet. Därför är det viktigt att de som för insatsprotokoll
stämmer av klockan mot rätt tid och noga läser av klockan vid angivande
av tidpunkter.
För att underlätta dokumentationen är det lämpligt att förse t.ex. länspolismästaren, kommenderingschefen, stabschefen och polisinsatschefen med
minibandspelare, varigenom de snabbt kan dokumentera bedömanden,
beslut, motiv och annan information.
5.15.3 Förundersökningsprotokoll
Innefattar den särskilda händelsen brott, skall protokoll enligt vanliga regler
föras över det som är av betydelse för utredningen (23 kap. 21 § rättegångsbalken samt 20-24 §§ förundersökningskungörelsen).
Det är mycket angeläget att information och material till förundersökningen samlas in redan på ett tidigt stadium vid en särskild händelse som
innefattar misstanke om brott. Därför måste den särskilda utredningsorganisationen vid grova brott aktiveras vid vissa särskilda händelser (se avsnitt
5.9.2).
Det är exempelvis särskilt viktigt vid ingripande mot farlig person och i
förhandlingssituationer att dokumentera de polisiära åtgärderna. Risken
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är annars att man i en kommande rättegång kommer med invändningar
att Polisen påverkat den brottsliga gärningen.
Som regel är det mycket svårt att i efterhand rekonstruera vad som sagts och
beslutats under olika faser av en långdragen insats. Medias spekulationer
och rapportering kan dessutom påverka minnesbilderna och ytterligare försvåra en redovisning av de faktiska förhållandena till förundersökningen.
När så är nödvändigt och möjligt skall kriminalteknisk dokumentation ske parallellt med insatsen i övrigt. Det är därför många gånger
nödvändigt att kriminaltekniker finns med på insatsplatsen för fotografering och bevissäkring.
5.15.4 Lägespresentation
Vid alla större och långdragna insatser är det nödvändigt att följa händelserna och insatserna genom en kontinuerlig lägespresentation.
Erfarenheten visar emellertid att lägesbilden ofta är splittrad och dåligt
strukturerad. En oklar lägesbild leder ofelbart till att ledningsstaben ligger
efter insatsen. Det är inte bra. Det gäller därför att tydligt klargöra vilken
information staben behöver ha utan tidsfördröjning.
Lägespresentationen görs så att den tillgodoser insatsens behov, t.ex. med
hjälp av:
• lägeskarta (topografisk karta, sjökort, specialkartor och byggnadsritningar) utvisande grupperingar, avspärrningar, trafikregleringar, brytpunkter, skeenden m.m.,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ritningar och fotografier över aktuellt objekt,
videolänkupptagning,
terräng- och objektbenämning,
fotografier och signalement på aktuella personer,
förteckning över viktigare händelser, tidsfrister och åtgärder,
resurstablå,
sambandstablå,
förteckning över behov (tillgångar, brister och överskott),
meteorologi,
spridningsuppgifter (vid utsläpp av gaser och farliga ämnen) m.m.
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Vid planering för riskobjekten i distriktet fastläggs vilken typ av lägespresentation som bör göras i de olika fallen samt anskaffas det material som
behövs för lägespresentationen (alternativt anges var detta enklast kan
erhållas).
Underlag (i form av mallar i A 4-format) bör i staben finnas för att via
telefax och elektroniska media överföra information från lägeskartor och
annan plott till samverkande organ m.fl.
Lägespresentationen bör göras på ett likartat sätt inom Polisen och samverkansorganen. Det underlättar kommunikationen (rapportering, orientering och ordergivning) mellan olika organ och minskar risken för missuppfattningar. Ofta förmedlas lägeskartor med hjälp av telefax. Det innebär att
presentationssättet inte bör vara beroende av hur olika färger används på
en lägeskarta. Mellan vissa organ i insatsen finns möjligheter att via datanätverk utbyta information elektroniskt. Ett enhetligt system måste tränas
in. Först därefter känns det naturligt och angeläget att följa ett gemensamt
sätt att utföra lägespresentationen. Härigenom förbättras arbetsmetodiken
och samverkan inom staben.
Vissa polisiära symboler anges i bilaga 3.

5.16 Expeditionstjänst
Vid varje polisinsats förekommer en stor meddelandeström. Den handhas
vanligen av sambandspersonalen. Oftast räcker det med att föra händelserapporter (HR) och insatsprotokoll.
Vid större insatser kan meddelandeströmmen bli så stor att särskilda åtgärder måste vidtas för att hålla ordning på papper och meddelanden. Det kan
också vara så att flera olika kommunikationsmedel måste användas (t.ex.
radio, telefon, telefax, data och post). Det kan då bli nödvändigt att anordna en särskild expeditionstjänst till ledningsstabens hjälp. Ett alternativ kan
vara att varje stabsfunktion svarar för sin egen expeditionsverksamhet.
En för staben gemensam expeditionstjänst kan exempelvis inordnas under
stabsfunktion P 4. Expeditionen kan därvid ges i uppgift att
• registrera och klassa (fördela) inkommande meddelanden och handlingar,
• ombesörja utskrifter och kopieringar,
• upprätta telefonlistor,
• betjäna telefonväxel,
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•
•
•
•
•
•

bevaka elektroniska media,
framställa overheadbilder och andra underlag,
extern och intern posthantering,
tillhandahållande av expenser,
budskickning,
arkivering.

Inkommande och utgående handlingar registreras genom expeditionens
försorg. Polismyndigheten bör närmare reglera hur registreringen skall gå
till, var original skall förvaras och hur fördelningen skall ske. Datorstöd
byggs upp och utnyttjas.
Vid en rad övningar, men även i andra sammanhang, har erfarenheten
visat att det inte sällan föreligger oklarheter om vad som skall hända med
ett meddelande, om det skall sändas ut eller om det är på väg in i staben.
Därför är det mycket viktigt att klara anvisningar ges om hur meddelanden skall hanteras och vilka anteckningar som skall göras på de olika
handlingarna.
Det är mycket angeläget att hålla ordning på meddelandeströmmen i staben. Är meddelandeströmmen omfattande uppstår ofta problem med att
avgöra vem som beslutat i ärendet och om ett meddelande har kommit in
till myndigheten eller skall sändas ut från myndigheten. I hög grad gäller
detta muntliga beslut och meddelanden som antecknas av sambandspersonalen i staben.
Vid vissa polisinsatser har falska meddelanden förekommit för att förvilla
Polisen.
Det är viktigt att vara noga med tidsangivelserna i meddelanden. Inte sällan
blandas tidpunkter ihop, vilket kan få allvarliga följdverkningar. Mottagaren av ett meddelande gör klokt i att dels tidskontrollera meddelandet,
dels göra en rimlighetsbedömning av innehållet i meddelandet. Om något verkar underligt skall erforderlig kontroll göras.
För att expeditions- och sambandstjänsten skall fungera bra är det angeläget att meddelanden och andra handlingar som hanteras i staben förses
med fortlöpande noteringar om hur de hanterats. Det innebär t.ex. att
ankomst- och avsändningstid måste antecknas, anvisningar om befordringssätt, sekretesskydd och företrädesrätt ges samt avsändare och adressat
anges tydligt.
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Även telefaxmeddelanden och e-post måste förses med noteringar om t.ex.
ankomst- och avsändningstid.
En fortlöpande kontroll måste ske av meddelandehanteringen, så att brister snabbt kan rättas till.

Den särskilda utredningsorganisationen vid grova brott

Operativ
utredningsledning

Brottsplatskoordinator/
kriminaltekniker

Skrivcentral

Förhörsenhet

Åklagare
(ej FU-ledare)

Inre enhet
Inre spaning
FU-registrering
Operativ analys

Se Intrapolis/Metodstöd
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Yttre
spaningsenhet
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6. Ytterligare om ledningsstöd på
fältet (fältstab)
6.1 Polisinsatschefens roll
Polisinsatschefens roll har beskrivits ovan i avsnitt 3.2.1. och 3.2.6.
I framför allt samverkanssituationer bör polisinsatschefen bära den särskilda väst som utmärker dennes funktion.

6.2 Planering av insats på fältet
Vad gäller planeringen av en polisinsats gäller i tillämpliga delar för polisinsatschefen, dennes enhetschefer och fältstaben vad som ovan anförts om
planering av polisinsats, avsnitt 4.
Polisinsatschefens planering börjar ofta i och med mobilisering och utryckning. Vid poliskommenderingar kan polisinsatschefen däremot vara
utsedd långt i förväg och kan då inleda planeringsarbetet enligt kommenderingschefens bestämmande.
Ett bedömande sker och en insatsplan med omfallsberedskap utarbetas
som beroende på omständigheterna och vad som beslutats underställs
kommenderingschefen för godkännande. Vid behov görs en plan för
avvecklingsfasen samt påbörjas planering för utdraget händelseförlopp.
Många gånger måste emellertid planeringen ske under stor tidspress och
kaotiska förhållanden. Se avsnitt 4.4.
För polisinsatschefen är det viktigt att skapa arbetsro och så goda ledningsförhållanden som möjligt på insatsplatsen. Arbetet störs ofta av nyfikna och
på andra sätt. Massmedia tränger sig på och vill ha information samt följa
polisens arbete och händelseutvecklingen. Det är lätt att polisinsatschefen
inledningsvis fastnar i telefon- och radiofällan eller störs av detaljfrågor och
därmed riskerar att förlora överblicken och stabiliteten i ledningen. I vissa
fall måste ledningsplatsen spärras av och bevakas för att skapa erforderlig
arbetsro.

6.3 En växande stabsfunktion
En polisinsatschef kan många gånger klara sin ledningsverksamhet på fältet
med en liten ledningsgrupp som består av fordonsförare och sambandspersonal samt någon som dokumenterar händelsen och insatsen.
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Då mycket materiel finns på insatsplatsen måste en materielansvarig utses,
som får i uppgift att förbereda materielen och svara för utdelandet samt för
att materiel inte obehörigen kommer bort på insatsplatsen. Särskilt gäller
detta när förstärkningsvapen, tårgas och liknande materiel tas ut.
För att få arbetsro kan polisinsatschefen avdela en polis som förstärkningsmottagare för att informera den personal som allteftersom anländer
till insatsplatsen (brytpunkten). Därvid gäller att snabbt klara ut förstärkningspersonalens kompetens, behov av utrustning och vad den medför för
utrustning. Arbetstidsfrågor kan också behöva redas ut. I vissa fall är detta
redan klarlagt genom ledningsstaben, men även då kan mer detaljerade
frågor behöva redas ut.
För att rätt ta emot och få igång större anländande förstärkningar kan det
vara lämpligt att polisinsatschefen formulerar en förberedande order som
förstärkningsmottagaren kan förmedla.
Mottagning av förstärkande specialenheter kräver som regel förberedelser
på insatsplatsen. Förberedelse av förstärkning kan avse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lägesorientering.
Beslut i stort.
Orientering/rekognosering på insatsplatsen.
Dokumentation (skisser, foton, video).
Tänkt uppgift (om inte annat: reserv).
Insatta styrkor, uppgift och gruppering.
Samband.
Utdelande av utrustning.
Samverkan.

Fordrar insatsen att ytterligare resurser avsätts till polisinsatschefens förfogande kan en fältstab bildas. Den bemannas och indelas efter det föreliggande behovet och så att den kan arbeta med erforderlig uthållighet om
insatsförloppet blir utdraget. Om fältstaben funktionsindelas bör benämning och numrering följa den för ledningsstab (jfr avsnitt 5.5).
Liksom beträffande ledningsstaben bör fältstaben indelas i funktioner (se
föregående avsnitt) så att organisation och benämningar i största möjliga
mån blir enhetlig på de olika nivåerna. Ordervägarna måste klaras ut.
Behovet av underrättelsesamordning ökar mer och mer i polisinsatserna.
Informationer finns på insatsplatsen, hos berörd rättsägare, i KUT-enheten
och spaningsenheterna, d.v.s. på flera håll. Informationen måste föras sam179

man och bearbetas. I vissa insatser kan såväl den övergripande operativa
ledningen som den minutoperativa ledningen fortlöpande behöva formulera nya uppdrag för underrättelseinhämtningen. Viktigt är att polisinsatschefen, i förekommande fall tillsammans med dem som övergripande
operativt leder insatsen, klarar ut hur underrättelser skall samlas ihop på
olika nivåer och delges i insatsorganisationen. Polisinsatschefen utser vid
behov en polis som ansvarig för underrättelsesamordningen i sin fältstab.
Polisinsatser bevakas som regel av media och inte sällan sänder etermedia
direkt från händelsernas centrum. Det innebär att det hos såväl insatt personal som dess anhöriga kan uppstå en oro, särskilt om poliser rapporteras
skadade. Det måste beaktas och hanteras på lämpligt sätt. Vid i förväg
kända händelser kan ett särskilt anhörignummer anges till ledningsstaben
(P 1).
Behovet av att redan från början samla in underlag för förundersökningen
kan föranleda polisinsatschefen att utse en förundersökningssamordnare
på insatsplatsen. Beroende på vad som hänt kallas en kompetent person
till platsen för att vara brottsplatskoordinator.
Förväntas stor mängd frihetsberövanden utses ett särskilt arresteringsbefäl
för att hålla rättslig ordning på frihetsberövanden som görs, dokumentation av gjorda ingripanden, första förmansprövning på platsen samt samordning av avtransporter av de frihetsberövade.
Tillfälliga arbetsgrupper kan bildas för samordning av viss verksamhet eller för att lösa särskilda uppgifter på fältet i den mån inte detta lämpligare
behandlas av ledningsstaben.

6.4 Val av ledningsplats för polisinsatschef
och fältstab
Beträffande val av stabsplats, se ovan avsnitt 3.3.
Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet blir polisinsatschefens
ledningsstöd mobilt eller fast grupperat på lämpligt sätt.
Vid exempelvis ingripanden mot folkmassa, måste polisinsatschefen vara
nära händelsernas centrum och därför snabbt kunna förflytta sig allteftersom folkmassan rör på sig. Vid ingripande exempelvis mot en barrikaderad
farlig person är insatsplatsen som regel stationär.
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6.5 Frågeställningar att bearbeta av
fältstaben
Med hjälp av fältstaben har polisinsatschefen att ställa och besvara en rad
frågor samt fatta beslut. Dessa varierar givetvis med situationen och händelseutvecklingen. Många frågeställningar är dock gemensamma för en
rad olika typer av särskilda händelser. Här följer några exempel.
• Vilken är den aktuella uppgiften; riktlinjer och begränsningar, föreligger några oklarheter.
• Läges- och hotbilden.
• Behovet och tillgängligheten på
– personal för observation
– polistaktiska förhandlare
– inbrytningsstyrka
– bombsök och bombtekniker
– förundersökningssamordnare / brottsplatskoordinator
• Yttre och inre avspärrning.
• Stabens position med avseende på säkerhet.
• Brytpunkter och framryckningsvägar.
• Behov av skyddsutrustning.
• Plan för omedelbara åtgärder.
• Omfallsberedskap.
• Mottagning av förstärkning.
• När är (bör vara) förstärkande enhet insatsklar.
• Materielfrågor (kompatibilitet med egna resurser).
• Observation och dokumentation.
• Terrängbenämning och skisser.
• Har kontakt etablerats med gärningsmannen?
• Kan gärningsmannen lämna objektet utan polisens vetskap?
• Insamling av vittnesuppgifter.
• Skydd av bevis som inte omedelbart kan säkras.
• Samverkan.
• Riskzoner.
• Utrymning.
• Registrering av döda, skadade, oskadade och utrymmande.
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• Sjukvårdsberedskap på insatsplatsen och i övrigt.
• Behov av räddningstjänstpersonal på platsen.
• Upprätta förslag till insatsplan som föreläggs kommenderingschefen
(motsv.) för godkännande.
• Taktiska avväganden avseende frihetsberövanden (rätt tid, rätt plats,
efter bevissäkring under dokumentation).
• Behov av arresteringsbefäl.
• Samordnad mediahantering enligt direktiv från övergripande operativ
nivå.
• Information till fältpersonalen.
• Kommunikation inom insatsstyrkan och kommunikation vid störning.
• Problematiken med privata mobiltelefoner hos insatt personal.
• Plott över händelse och insats.
• Insatsprotokoll.
• Förplägnad.
• Förläggning.
• Uppmärksamma uttröttningstendenser. Behov av avlösningar
• Psykosocialt omhändertagande.
• Oro från anhöriga till insatspersonal.
• Staber, ordervägar, rapporteringsvägar och samband.
• Uppehållsplats för förstärkningspersonal och reserver.
• Beredskapsgrader.
• Uppföljning av insatsen.
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7. Information
För fördjupade studier hänvisas till Rikspolisstyrelsens presshandbok för
polisväsendet ”Polisen i pressen” (2000).

7.1 Allmänt
När något oväntat inträffar, vare sig det är en kris- eller katastrofsituation eller något mindre allvarligt, har människor ett starkt behov av information.
Samtidigt som informationsbehovet ökar i en sådan situation, minskar
inte sällan människors möjligheter att ta till sig informationen och tolka
den rätt. Hos den drabbade ökar ofta motivationen för att informera sig,
men detta kan konkurrera med andra intressen och försvåras på grund av
t.ex. ett stort och splittrat informationsutbud, brådska, stress eller kroppsskada.
Informationen måste därför vara klar, enkel, lättförståelig och återkommande upprepas i lätt varierad form men med samma innebörd.
När stora grupper i samhället blir involverade som direkt eller indirekt
berörda är en callcenter-funktion av vital betydelse för att klara många
samtal.
I kris- och katastroflägen vänder sig människor gärna till myndigheterna,
mycket ofta till Polisen, även i ärenden som inte primärt är polisiära, för att
få vetskap om vad som hänt, händer och kan komma att hända och hur
de i så fall berörs. Vi har svårt att acceptera tomrum eller luckor i det som
förmedlas. Är något svårbegripligt eller ologiskt tolkar vi och fyller ut med
stöd av antaganden och tidigare erfarenheter.
När den direkt drabbade klarat av de akuta svårigheterna, uppstår oftast ett
starkt behov av att få veta vilka som i övrigt varit inblandade, orsaken till det
inträffade, hur och med vilken framgång samhällsinsatserna bedrivs samt
konsekvenserna av det inträffade såväl på kort som lång sikt.
I alla mer omfattande nödsituationer uppstår ett stort tryck på Polisen från
allmänheten och massmedia. Detta tryck är en del av grunden för det polisiära synsättet för registrering av dödade, skadade, oskadade och utrymmande personer vid olyckor och andra nödlägen (RPS Rapport 1994:1).
När något allvarligt inträffar måste man således utgå från att massmedia
kontinuerligt kommer att följa händelseutvecklingen och att rapportera till
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allmänheten det man uppfattar eller kan få fram genom sin undersökande
verksamhet. Medierna har givetvis inte enbart de berörda myndigheterna
som källa för sin rapportering, utan man söker självständigt information
på olika håll. Ofta försöker man fördjupa olika frågeställningar och väcka
tankar genom att aktivt låta motstridiga uppfattningar komma till tals.
Detta kan innebära både hjälp för myndigheterna och en extra börda. Genom sin rapportering kan massmedia mer eller mindre medvetet komma
att framställa en alternativ verklighet. Till saken hör att en intensiv mediabevakning med direktsändning i radio och TV kan bli så effektiv att den
konkurrerar med den polisiära interninformationen. Vissa polisiära insatser, t.ex. statsbesök och stora idrottsevenemang, kan som en följd av medias
bevakning av huvudevenemanget också följas nära via etermedia.
Även svensk Polis har bistra erfarenheter av hur motparten vid en särskild
händelse på olika sätt försökt påverka informationsflödet. Vid toppmötet
i Göteborg skedde kraftiga störningar på polisradion. Order som Polisen
gav kvitterades av en spökröst och det förekom falsk ordergivning och ständiga larmanrop (Göteborgskommittén, sid. 624). Demonstrationsorganisationerna etablerade olika typer av s.k. ledningscentraler, sambandscentraler och informationscentra. Genom att avlyssna Polisens radiotrafik kunde
de dirigera de egna aktionerna samt informera tillresande demonstranter
om aktuella och lokala förhållanden. Dessutom kunde de underlätta för
massmedia att spegla demonstranternas bild av händelser, samt förmedla
och informera om förehavanden som massmedia ignorerade (Göteborgskommittén, sid. 353).
Det är viktigt
• att inse att en oskicklig informationshantering kan fördärva en i
övrigt bra planerad och ledd polisinsats,
• att Polisen inte är den enda källan till medias rapportering,
• att polismyndigheterna aktivt tar sig an informationsproblematiken vid större och långdragna insatser,
• att samhällsorganen samordnar sina informationsaktiviteter,
• att ha i minnet att alla problem inte kan informeras bort.

7.2 Intern information
Vid en större insats tar sig den interna informationen och informationen
mellan samverkande organ olika uttrycksformer: orienteringar, bered185

ningar, beslut, order och myndighetsmeddelanden samt informella samtal
och kontakter. Även den externt riktade informationen har betydelse och
påverkar insatspersonalen och insatsorganisationen. Således blir den utifrån kommande informationen indirekt en del i interninformationen. Inte
sällan blir det till slut en slags informationskarusell.
Polisen i yttre tjänst måste alltid räkna med risken att bli utsatt för motsägelsefull information. Allmänheten kommer att rapportera sina iakttagelser på olika sätt. Massmedia kommer att lämna motsägelsefull information. Information som är gammal kan komma att framföras som nyhet.
I lokalradio, riksradio och TV kan det komma andra uppgifter än vad
insatspersonalen nyss hörde via sin egen informationskanal - kommunikationsradion. De egna iakttagelserna kommer inte alltid att stämma helt
överens med vad som rapporteras i massmedia. De egna iakttagelserna
stämmer kanske inte heller med den bild som förmedlats av den interna
informationsverksamheten. Även med en väl fungerande interninformation tar det tid för information att tränga ut till alla enheter och all berörd
personal. Därför gäller det att hålla i minnet att information ofta är en
färskvara.
Den som medverkar i polisinsatsen måste få information, men är samtidigt själv en viktig observatör, informationskontrollant och inrapportör
av fakta. Även från dem som arbetar på fältet måste således behovet av
kompletterande, förstärkande och tillrättaläggande information bevakas
och påtalas. Detta gynnar lägesföljningen och bedömningen av informationens resultat.
Personal inom polismyndigheten som inte direkt berörs av den särskilda
händelsen har alltid ett legitimt intresse att få veta vad som händer. Detsamma gäller anhöriga till de poliser som är engagerade i insatsen, inte
minst då mediarapporteringen är dramatisk och poliser kommit till skada.
Givetvis måste ibland vissa sekretesshänsyn tas.
Informationen i polisinsatsen måste vara dubbelriktad.
I en polisinsats med flera nivåer av polisorganisationen involverade och
med flera organ i samverkan är det angeläget och nödvändigt med ett gott
informationsflöde såväl på tvären som mellan olika organisationsnivåer.
Fakta som är betydelsefulla som gemensamma utgångsfakta måste stämmas av vid lämpliga tidpunkter och allmän lägesorientering sammanställas
och utväxlas mellan organen och inom organen. Annars är risken stor för
att man kommer att arbeta utifrån olika utgångspunkter.
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Fasta informations- och uppföljningsrutiner måste skapas vid stora och
långdragna insatser. Alla myndighetsmeddelanden, pressmeddelanden
eller annan skriftlig extern information skall omedelbart anslås eller läggas
ut på intranätet. Samtidigt motverkar man härigenom tendensen hos den
operativa personalen att snarare informera påträngande massmedia än den
egna organisationen. Normalt svarar respektive samverkande organ för
den egna interna informationen.
Från en rad utländska stora nödlägen har rapporterats om en extrem belastning på Polisens telefonväxlar i sådana situationer. Därvid har påpekats
behovet av att fortlöpande hålla växelpersonalen väl orienterad om vad
som händer så att de på bästa sätt kan betjäna allmänheten. Samma erfarenheter gjordes i samband med M/S Estonias förlisning i Östersjön den
28 september 1994. Moderna telefonväxlar kan på olika sätt gruppnummerkopplas vilket effektiviserar informationsgivningen, förutsatt att man
kan bemanna de gruppnummerkopplade anknytningarna och organisera
en fungerande samverkan mellan telefonväxeln och de operativa enheterna. (Se vidare ”Estonia-studien”, RPS RAPPORT 1995:8.)

7.3 Extern information
Den externa informationen har flera olika syften och målgrupper. Även
om informationen till massmedia är en dominerande del av den externa
informationen tar den sig många olika uttryck. Förutom till massmedia
behöver Polisen vid en insats lämna riktad information till människor som
direkt eller indirekt berörs av insatsen.
De nya elektroniska verktygen har skapat en situation där information kan
bli tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare. De elektroniska hemsidorna
har särskilt stor betydelse. Alla kan hämta den information de behöver
när de behöver den. Detta har öppnat nya möjligheter både vad gäller
information och kommunikation. De elektroniska medierna möjliggör
snabb och bred kommunikation via nätet. I sin tur frigör detta tid för den
muntliga kommunikationen. Det innebär också att människor som Polisen har att göra med vid en särskild händelse själva kommunicerar via de
elektroniska medlen. Andra informationskällor än de traditionella måste
således bevakas, både som källor för den egna informationsförsörjningen
och som oberoende centra för informationsspridning.
Kommunikation äger i stor utsträckning även rum med hjälp av SMSmeddelanden på mobiltelefon.
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Myndigheter har ansvar för att lämna information till allmänheten. En
effektiv information kan många gånger vara avgörande för hur åtgärder
kan genomföras. Det kan gälla att skapa förutsättningar för att samhällets
insatser och åtgärder, maningar och råd kan förstås, respekteras och följas.
En saklig och korrekt information underlättar för människor att fatta
riktiga beslut om sin egen säkerhet. Det motverkar ryktesspridning och
oriktiga uppgifter.

Radio, TV och Text-TV samt webbsidor är de snabbaste kanalerna för att
nå allmänheten.
Kommenderingschefen och stabschefen initierar externa informationsåtgärder. Bl.a. kan följande informationskanaler vara aktuella i större eller
mindre grad:
• Tyfoner – signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
• Telefoner - larmsignalen viktigt meddelande till allmänheten
(VMA).
• Högtalarbilar och polishelikoptrarnas högtalare.
• Direktkontakter, t.ex. dörrknackning och information vid vägspärrar.
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• Polisens webbsida.
• Kungörelser och anslag.
• Länsdelsradio, lokalradio och riksradio inklusive viktigt meddelande
till allmänheten (VMA).
• Regional-TV, riks-TV och text-TV.
• Tidningar.
• Larmcentraler och kommunikationscentraler.
Särskilda regler finns om utsändning av myndighetsmeddelande via Sveriges Radio.
Sändningsledaren vid Sveriges Radio utlöser RDS-mottagarlarm, PTY
31. Redaktionerna hos svenska TV-media bedömer om information skall
lämnas som rullande textremsa i över- eller underkanten av TV-bilden,
s.k. crawling text.
I vissa situationer kan Polisen behöva upprätta en upplysningscentral dit
allmänheten och anhöriga som har frågor kan vända sig.
Det är ofrånkomligt att information vid särskilda händelser kommer att
sökas och lämnas på olika håll. På fältet finns oftast mer händelsefylld
information och som därför kan dra till sig inte minst tv-team, men kan
samtidigt överblicken där vara begränsad. Alla som samverkar i insatsen
har ett ansvar att bidra till en gemensam och samlad informationsgivning
samt att iaktta de olika intressen som behöver beaktas. Det innebär inte att
samverkande organ för den skull förlorar sin individuella identitet och sitt
ansvar för informationsgivning rörande det egna arbetet.
Svar på frekventa frågor bör samordnas och kan liksom vissa faktauppgifter meddelas allmänheten via lokalradio, hemsida och övriga media för att
minska antalet förfrågningar via telefon.
Vissa personer och grupper kräver särskilda insatser för att nås av information, t.ex. invandrare och handikappade. Sedan år 2002 finns i hela landet
i fem regioner organiserat specialutbildade dövtolkar med inriktning på
krisgruppsverksamhet för döva.

7.4 Mediauppföljning
Vid stora insatser, t.ex. vid ett katastroftillfälle, kommer en mängd information att gå ut till allmänheten via många olika kanaler. Dels ges information från myndigheterna, dels lämnas information som medierna själva
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tagit fram. Denna informationsverksamhet blir en del av den operativa
verksamheten och kan, på gott och ont, inverka på händelseförloppet och
insatsen.
Det är därför mycket viktigt att resurser sätts av för att följa och dokumentera mediarapporteringen och det övriga informationsgivandet.
Härigenom hålls insatsledningen medveten om hur och vad massmedia
rapporterar om händelsen och insatsen och har därmed möjligheter att
snabbt korrigera felaktiga eller missvisande uppgifter och att förstärka informationen då det är nödvändigt.
• Sammanställ regelbundet aktuell information.
• Utvärdera hur den lämnade informationen tagits emot.
• Anpassa vidare information efter varje utvärdering.
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8. Ledningshjälpmedel
8.1 Utrustning för ledningsstab
Varje polismyndighet bör förbereda utrymmen varifrån ledningsstaben
kan verka. Utrymmena kan i vardagslag ha alternativ användning, t.ex.
som utsättningsrum och lektionssal.
En plan bör finnas för möbleringen av ledningsrummet samt vilka rum,
helst i anslutning till ledningsrummet, som i första hand bör tas i anspråk
för ledningsstabens olika funktioner och andra insatsenheter som grupperas i polishuset.
I det utrymme som väljs som ledningsrum görs i förväg erforderliga installationer för att möjliggöra ett snabbt igångsättande av stabsverksamheten.
• Till utrymmet skaffas kartor för plottning, övriga kartor, plastfolie för
kartor, diabilder över planlagda objekt m.m., whiteboards, overhead
projektor, videokanon, datorer, blädderblock, upphängningsskenor,
klockor m.m.
Rikets system RT90 skall vara det primära koordinatsystemet för lagring
och redovisning av geografiska data.
Vid registrering och redovisning av koordinater (punktinfo) används X
(syd –nord) och Y (väst-ost).
• Ett antal extra telefonanknytningar under växeln bör finnas (Jfr vad
som ovan i avsnitt 7 anförts utifrån ”Estonia-studien”, RPS RAPPORT
1995:8. Se även vad som i RPS RAPPORT 1994:1 sägs om telefonarbetet vid katastrofregistrering.). Automatiska gruppnummerkopplingar förbereds. Dessutom bör ett antal av myndighetens direkttelefoner ha alternativ placeringsmöjlighet i stabsrummet liksom
telefaxutrustningen. Möjligheter att koppla in datorer i nätverk förbereds.
Det bör i förväg vara klarlagt vilka telefonnummer som kan användas externt och vilka som skall reserveras för strikt insatsbruk i ledningsstaben. Ett
särskilt telefonnummer bör anvisas för insatspersonalens anhöriga. Likaså
bör i förväg vara utklarat vilken anknytning som skall användas vid VBtjänst i ledningsstaben.
• Möjlighet att ta emot bilder via videolänk förbereds.
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• Datoriserade beslutsstöd bör utvecklas dels som stöd och påminnelsefunktion rörande planlagda uppgifter, dels som beslutslogg, dels i
syfte att skapa överblick över ett aktuellt läge. Det är viktigt med en
säker rutin för uppdatering av ett sådant beslutsstöd.
• Extrajack för anslutning av datorer måste finnas i stabsrummet så att
uppkoppling kan ske mot myndighetens nätverk.
• En exklusiv trådförbindelse bör finnas mellan stabsrummet och länskommunikationscentralen/kommunikationscentralen.
• Möjlighet till medlyssning på operativa radiofrekvenser bör finnas
(t.ex. i form av en scanner, bärbar radio eller bordsapparat).
• Möjligheter av avlyssna och dokumentera radio och TV måste kunna
ordnas i stabsrummet eller på annat lämpligt ställe. Tillgång måste finnas till batteridriven radio.
• Förberedelser görs för ljudbandsdokumentation i rummet.
• Kontorsexpenser och blanketter bör vara förberett och finnas t.ex. i en
låda i stabsrummet, och regelbundet inventeras.

8.2 Utrustning för fältstab
Varje polismyndighet bör förbereda en enkel mobil fältstab. Det kan ske
genom vissa enklare åtgärder i en vanlig polisbuss, t.ex. genom att förse
den med en extra antenn för samband på ytterligare en poliskanal och
mobiltelefon. Fordonet bör givetvis vara utrustat med mobil dataarbetsplats (bärbar dator).
Insatsplaner, i pärmar eller digitalt format, för polisinsatschefen förvaras på
lämpligt ställe t.ex. i en väska som snabbt kan föras ut på fältet.
I en särskild låda iordningställs kontorsmaterial m.m. som behövs för fältstabens verksamhet.
Större polismyndigheter bör kunna utrusta särskilda fordon för de yttre befäl som kan komma ifråga som polisinsatschefer. Därmed skapas möjligheter att kontinuerligt medföra den utrustning som behövs för att omgående
sätta igång med ett fördjupat ledningsarbete på fältet.

8.3 Videolänk
Polisens nya helikoptersystem gör det möjligt att länka videobilder från
helikopter till marken. Det kan ske till fast monterad mottagare, t.ex. i ett
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polishus eller till mobil mottagare som rekvireras från Polisflyget och sätts
upp på en stabsplats (motsv.).

8.4 Utrustningens sårbarhet
Under långdragna händelser är det angeläget att öka funktionssäkerheten i
systemen. Det är också viktigt att man förbereder rutiner för hur verksamheten skall bedrivas vid störning. Skydd och minskad sårbarhet uppnås
genom att känslig utrustning sprids lokalmässigt och genom att system
och utrustning dubbleras.
För viktig och känslig utrustning inventeras och förbereds möjligheterna
att reparera den även under icke-kontorstid. Det kan kräva att drift- och
servicepersonal finns tillgänglig eller i beredskap.
Följande bör bl.a. uppmärksammas:
• välj organisatoriska och tekniska lösningar som medger flexibilitet och
alternativa driftformer,
• datatekniskt stöd,
• reservkraft för miniminivån,
• fysiskt skydd,
• spara enklare fungerande utrustning i ”malpåse”, t.ex. manuella skrivmaskiner.
Det är viktigt att även under en särskild händelse beakta avlyssningsrisken
på olika kommunikationsmedel. Dit hör även risken för avlyssning av
mobiltelefoner och bärbara s.k. trädgårdstelefoner.
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Symboler och beteckningar på
lägeskartor
Gemensamma symboler och beteckningar på lägeskartor måste eftersträvas.
1. Tidsangivelser
Datum och klockslag skrivs samman till ett sexsiffrigt tal – tidsnummer.
De två första siffrorna betecknar dag i aktuell månad, de fyra övriga tidpunkten på dygnet.
Exempel: 260635.
Tidpunkten markeras med tidsnummer i anslutning till symbol eller
beteckning för händelsen/verksamheten.
2. Färgmarkeringar
BLÅ
–
SVART –
RÖD –
		
GRÖN –
		

vår verksamhet, resurser och installationer.
gränser för våra områden/verksamheter.
A: motpartens verksamhet, resurser, installationer.
B: riskzon (risk för farliga ämnen, gaser eller beskjutning).
samverkande (inkl utländska) organs verksamhet, resurser
och installationer.

3. Enkel linje och dubbel linje
För kartor och skisser som framställs i endast en färg (kopieras av/sänds via
telefax i en färg) betecknar:
enkel linje
egen verksamhet
dubbel linje
motpartens verksamhet
4. Heldragen och streckad markering
Ett tecken eller symbol ritas med heldragen linje för att markera nuvarande eller verkligt förhållande.
Ett tecken eller symbol ritas med streckad linje för att markera framtida
eller planerat förhållande.
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5. Angivande av polisiära enheter
Följande symboler används för att ange polisenheters styrka.
5.1. Enskilda befattningshavare

Enskilda befattningshavare markeras ensamt eller inneslutet i annan organisationssymbol (t. ex. stabstecken eller fordon):

(Kc)

Tecken för enskild befattningshavare kan förses med bokstavskod för specialuppgift, t.ex.:
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5.2 Enhetstecken

stab (i stabssymbolen sätts tecknet för den enskilde befattningshavare som staben biträder).
Stapeln anger exakt plats.

division

avdelning

grupp

patrull

polisbåt
polishelikopter

fordon
framryckningsväg (patrull och grupp) - enkel
pil med kodord/beteckning
framryckningsväg (avdelning och division)
- dubbel fyllig pil med kodord/beteckning
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Enhetstecken kompletteras med antingen anropssignal eller annan enhetsbeteckning. Enhetens funktion kan anges med t.ex. följande förkortningar:
BEV
ESK
FÖR
INBR
PIC
PIS
RESERV
SPAN
SPÄRR
SÖK
TEK
TRAF
UTRED
UTRYM

bevakningsstyrka
eskortstyrka
förhandlingsgrupp
inbrytningsstyrka
polisinsatschef
polisinsatsstyrka
reservstyrka
spaningsstyrka
avspärrningsstyrka
eftersöknings-/genomsökningsstyrka
teknisk styrka
trafikregleringsstyrka
utredningsstyrka
utrymningsstyrka

6. Angivande av samverkande enheter
Samverkande enheter anges med s.k. civilt
grundtecken.
Beteckning för myndigheter, organisationer
m.m. skrivs i tecknet.
Central myndighet anges med gängse förkortning.
Län anges med siffer- eller bokstavsbeteckning, exempelvis LSTY 01 eller
LSTY AB.
Följande förkortningar kan användas:
CF
EL
HV
JVG
KBV
KOM
MEDIA
MIL
MOTP

civilförsvar
elförsörjning
hemvärn
järnväg
kustbevakning
kommunal verksamhet
etermedia (lokalradio)
militär enhet
motparten
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POL
PSYK
RÄL
SJV
TRP
VÄG

polis
psykiskt omhändertagande
räddningsledare
hälso- och sjukvård
transporter
vägväsende

6.1 Övriga tecken och symboler

Brytpunkt

Bemannad spärrplats
Planerad, ännu ej upprättad spärrplats

Spärrad väg (på annat sätt än genom bemannad
spärrplats)

Nedsatt framkomlighet
Avstängning
Avstängning med skyddsstaket

Sektorer anges med pilar och innebörden, t.ex.:

Riskzon

Observationsområde
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Trafikregleringsplats

Avhämtningsplats

Utrymningsstation
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Benämningar på insatsenheter
ANROP

FUNKTION

ALFA

Ordningsenhet ur egen myndighet alt. Avspänning.

BRAVO

Ordningsenhet ur egen myndighet alt. Bevakning.
Färdväg.
Ordningsenhet ur egen myndighet alt. Utrymning. .

CHARLIE
DELTA

Ordningsenhet ur egen myndighet alt. SPT-avdelning.
Tunnelbanepolisen. Benämning för SPT-enheter från
Stockholm, Göteborg eller Malmö.

ECHO

Hundenhet.

FOXTROT
GOLF
HOTEL
INDIA
JULIETT
KILO
LIMA
MIKE
NOVEMBER
OSKAR
PAPA
POLICE

Ryttarenhet.
Piketenhet från Göteborg.
Livvaktsenhet. Eskort.
Ordningsenhet ur annan myndighet.
Utlänningsenhet. Gränskontroll. Tull.
Spaningsenhet.
Ordningsenhet ur annan myndighet.
Piketenhet från Malmö.
Nationella insatsstyrkan.
Livvaktsenhet. Eskort.
Enheter ur försvarsmakten. Militärpolis.
Polishelikopter. Kombineras med ordinarie
3(4)-ställigt anropsnummer.
Benämning på chefsfunktion.
Regional ordnings- eller insatsenhet ur egen eller
annan myndighet. SPT-utbildad personal i övriga län.
Beredskapspolisavdelning.
Piketenhet från Stockholm.
Enhet för trafikreglering eller eskort.
Ordningsvakter. Skyddsvakter. Räddningstjänst.
Transportenhet.
Båtenhet ur egen eller annan myndighet.
Kustbevakningen. Marinen.
Teknisk enhet.

QVINTUS
ROMEO

SIERRA
TANGO
UNIFORM
VICTOR
WHISKEY
X-RAY
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YANKEE

ZULU

Specialenheter under gemensam ledning. Insatsavdelning ur piketen. Benämning för SPT-enheter från
Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Bombhundenhet.

Bilaga 3:2

Metod för värdering av information (4x4-systemet)
Källans tillförlitlighet

Informationens sakriktighet

A

Tillförlitlig

1

Sann

B

Vanligen tillförlitlig

2

Informationen känd av
källan personligen

C

Vanligen inte tillförlitlig

3

Informationen är inte
känd av källan personligen men styrks av andra
uppgifter

X

Tillförlitligheten kan inte
bedömas

4

Sakriktigheten kan inte
bedömas. Informationen
varken känd av källan
eller styrkt av andra
uppgifter
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Bilaga 4
Dealing with disaster
Den internationella samverkan vid polisinsatser blir alltmer omfattande. Som ett engelskspråkigt exempel på indelning och nomenklatur biläggs Dealing with disaster, Home
Office, UK.

Dealing with disaster
Home Office, UK, 2003
At the start of any incident for which there has been no warning the Operational level will be activated first. Either the escalation of the incident or
a greater awareness of the situation may require the implementation of a
Tactical level and, finally, a Strategic level should this prove necessary.
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Objectives for a Combined Response

Irrespective of the particular responsibilities of organisations and agencies
that may be involved with the emergency response they will all work to the
following common objectives:
• saving and protecting life
• relieving suffering
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•		protecting property
• providing the public with information
• containing the emergency – limiting its escalation or spread
• maintaining critical services
• maintaining normal services at an appropriate level
• protecting the health and safety of personnel
• safeguarding the environment
• facilitating investigations and inquiries
• promoting self-help and recovery
• restoring normality as soon as possible
• evaluating the response and identifying lessons to be learned.
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Bilaga 5
Benämningar på engelska av användbara
uttryck i samband med polisinsatser vid
särskilda händelser
Svensk – engelsk
A

Advokat
Alarm
Alarmering
Alarmeringscentral (SOS Alarm)
Alarmeringsmeddelande
Allmän plats
Allmänfarlig ödeläggelse
Angreppspunkt
Anhörig
Anhålla
Anmäla
Arrest
Arrestera
Arrestlokal
Avgörande punkter
Avhämtningsplats
Avklingning
Avlastningsområde
Avspärrning
Avväpna

solicitor, barrister
alarm			
alerting
emergency services switchboard
alert report
public space
devastation endangering the public
attack point
next to kin
arrest
report
arrest, custody
to arrest, to take into custody
cell
decisive points
assembly point
decay
relief area
cordon
disarm

B

Bedömande
Befogenhet
Befäl
Befälsställning

staff estimate
powers, competency
Senior Officer
command position
215

Befälsutövning
Bekännelse
Beslutsföredragning
Beordrad utrymning
Beredskap
Beredskapsläge
Beredskapsläkare
Beredskapsplanläggning
Beröva någon friheten
Beslag
Beslagta
Beslut I Stort (BIS)
Besvär
Bevakning
Beväpnad
Brandkår
Brandorsaksundersökning
Brandplats
Brandskydd
Brandman
Brandbil
Brandutredning
Brottmål
Brottsbalken
Brottsförebyggande verksamhet
Brottsplats
Brottsplatsundersökning
Brottsutredare
Brottsutredning
Bryta upp (lås el dyl)
Brytpunkt
B-stridsmedel
Böter

command/commandership
confession
decision briefing
compulsory evacuation
emergency preparedness;/on call
alert phase
Emergency Medical Officer
emergency planning
deprive somebody of his liberty
seizure, confiscation
to confiscate, to seize
General Decision (GD)
appeal
supervision
armed
fire brigade/fire service
fire cause investigation
scene of fire
fire protection
fireman
fire engine
fire investigation
criminal case
the Criminal Code
crime prevention activities
scene of crime, crime scene
crime scene examination
criminal investigator
investigation of crime
to force (a lock)
rendezvous point/forward control
point
biological or bacterial weapon
fine
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C

Chefens avsikt
Civilmål
Civilklädd polisman
C-stridsmedel
Civilförsvar

commanders intent
civil case
plain-clothes policeofficer
chemical weapon
civil defence

D

Direkt ledning
Demonstrant
Demonstration (-ståg)
Domstol
Dragga
Dröjsmål
Dykare

direct command
demonstrator
procession, march, manifestation
court
to drag
delay
diver

E

Efterforskning (flyg, sjö)
Efterforskning av försvunna
personer i andra fall
Efterforskningsområde
Efterforskningsuppdrag
Efterlysning
Efterlyst för brott
Egenmäktigt förfarande
Erkänna
Ersättning (penning-)
Explosiva varor

search (air, maritime)
general missing persons searches
search area
search task
message for wanted person
wanted for crime
arbitrary conduct
to admit, to confess
allowance
explosives, explosive goods

F

Falska pengar
Familjebråk
Farligt gods
Ficklampa
Fingerad

counterfeit money
domestic violence
dangerous goods/hazardous goods
torch
imaginary/mock
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Fingeravtryck
Fingeravtrycksidentifikation
Fjällräddningstjänst
Flygräddningscentral
Flygräddningstjänst
Flykting
Folksamling
Fordonsuppställning
Fotbollshuligan
Frigiva
Frihetsberövande
Frikänna
Fälla
Fältstab
Förargelseväckande beteende
Förebyggande
Förfölja
Förhör
Förhöra någon
Förneka
Första hjälpen
Försvarsdirektör
Försåt
Försäkra, intyga
Försök
Förundersökning
Förundersökningsledare

fingerprint
dactyloscopie
mountain rescue service
Aeronautical Rescue Co-ordination
Centre (ARCC)
air search & rescue service
refugee
crowd, assembly
vehicle marshalling area
football hooligan
release, discharge
deprivation of liberty
to acquit
trap
forward control point/
incident control point
disorderly conduct
preventive
persue/persecute
interrogation, interview, hearing
to question sb, to hear sb,
to interview sb
to deny
first aid
Emergency Planning Manager
(EPM)
ambush
to affirm
attempt
preliminary investigation
inquiry leader

G

Generaldirektör
Genomförandeplan

Director General
conduct of operations
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Genomsökning
Gisslantagning
Gradbeteckning (märke)
Gripa någon
Gripande av person
Gränsövervakning
Gärning
på bar gärning

search
hostage taking
badge of rank
to seize sb, arrest sb
seizure, capture
border control
act, deed
in the act

H

Halveringstid
Handbojor
Handräckning
Hemskyddet
Hets mot folkgrupp
Hindrande av förrättning
Hittegods
Hjälptelefon
Hjälpmedel
Hot (mot)
Hota
Hovrätt
Hundförare
Husrannsakan
Händelse
Högsta beredskap
Höjd beredskap

half life
handcuffs
assistance, aid
home protection organisation
agitation against ethnic group
obstructing official functions
lost property
emergency telephone
means of assistance
threat, menace (to)
to threaten
court of appeal
dog handler
house search
incident, event, occurrence
full alert
high alert; reinforced alert

I

Ilastningsplats
Inbrott i hus
Inbrott i butik
”Inne”-tjänst
Indikering
Indikeringszon

ambulance loading point
house-breaking, burglary
shop-breaking
station duty
indication
indication zone
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Initieringsdirektiv
Inpasseringspunkt
Inre avspärrning
Inre beredskapszon
Insatsplan
Insatstid
Inspärra
Intränga

initiating directive
cordon access point
inner cordon
inner emergency zone; emergency
planning zone (EPZ)
operational plan
operational time
to confine
to intrude

J

Juridiskt bistånd

legal aid

K

Katastrof
Katastrofberedskap
Kemdykare
Kemdykning
Klagomål
Knogjärn
Kofot
Kommenderingschef (pol)
Kommissarie
Kommunal ledningsgrupp
Kommunal räddningstjänst
Kontorsarbete
Kontorstid
Kriminalpolisman
Kriminalteknik
Kriminaltekniker
Kriminalunderrättelse
Kris
Kriterier på framgång
Kritiskt läge

disaster
disaster preparedness
full suit fire-fighter
full suit rescue
complaint
knuckle-duster
jemmy
Strategic Commander
Superintendent
municipal command group
municipal fire & rescue service
clerical duties
office hours
criminal investigator
forensic technology
crime scene investigator
criminal intelligence
crisis, emergency, disaster
criteria for sucess
emergency phase
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L

Lagstiftning
Lagstridig
Landsting
Ledning
Ledningsambulans
Ledningscentral
Ledningsfordon
Ledningsläkare
Ledningsplats
Ledningsstab
Länspolismästare
Länsstyrelse

legislation
contrary to law, illegal
County council
command
command ambulance
situation room/situation centre
(SitCent)
mobile command post
Medical Incident Officer
command post/unit
situation centre
County Police Commissioner,
County Administrative Board

M

Masskadesituation
Medbrottsling
Mediasamlingsplats
Misstanke
Misstänkt
Miljöräddningstjänst till sjöss
Missbruk
Motstridiga (uppgifter)
Mottagningsstation
Människorov

multiple victims situation
accomplice
media liaison point
suspicion
suspect
maritime environmental rescue
service
abuse
conflicting (versions)
survivor reception station
abduction

N

Nationella insatsstyrkan
Nationella sambandskontoret
Normativ ledning
Nödläge
Nödläge
Nödvärn

National Counter Terrorist Unit
International Liaison Office
normative command
emergency
distress phase
self-defence
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O

Obduktion
Offentlig tillställning
Ofreda
Ofredande
Olaga frihetsberövande
Olaga tvång
Olycksplats
Omlastningsplats
Omständigheter, fakta
Operativ ledning
Operativa mål
Order
Ordningspolis
Organiserad brottslighet
Ovisshetsläge

post-mortem examination
public meeting
to harass
molestation
unlawful deprivation of liberty
unlawful coercion
scene of accident
transfer site
particulars
operative command
objectives
order
uniformed police
organised crime (OC)
uncertainty phase

P

Patrullera
Patrullering
Personskadegrupp
Personregister
Piketstyrka
PKL-grupp
Plundra
Polisanmäla
Polisaspirant
Polisassistent
Polisbefäl
Polischef
Polisförstärkning
Polishelikopter
Polishuset
Polisinsatschef

to patrol
patrolling, beat
personal injury unit
records of persons
SWAT-team
PDM group (psychological disaster
management)
looting
to report to the police
police trainee
police sergeant
senior police officer
police commissioner
police reinforcement
police helicopter
police head-quarters
Police operational commander
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Polisinspektör
Polisintendent
Poliskedja
Poliskontroll
Poliskår
Polislagen
Polislagstiftning
Polis larm
Polisman
Polismästare
Polispiket
Polispostering
Polispatrull
Polisrytteri
Polisskydd
Polisspärr
Polistaktik
Polistjänst
Polisundersökning
Polisuppbåd
Polisutredning
Polisverksamhet
Polisväsendet
Polisärende
Polis / lokalkanal
Polis / reläkanal
Polis / trafikkanal
Prioritetsmarkering
Protokoll
Provocera

inspector
Chief superintendent
police cordon
police control
police force (corps)
the Police Act
police legislation
police alarm
policeman
Police Commissioner
SWAT-team
police sentry
police patrol
mounted police
police protection
police cordon, road block
police tactics
police duty
police (criminal) investigation
posse (of policemen)
police investigation (inquiry)
police activities (actions, functions)
the Police service
police matter, matter for the police
police local channel
police relay channel
police communication channel
priority marking
record
to provoke

R

Rapport
Razzia

report
raid, razzia
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Register
Registrering (pol)
Registreringsgrupp
Rekommenderad utrymning
Rekonstruktion
Ridande polis
Rikspolischef
Rikspolisstyrelsen
Riksåklagare
Rutinkontroll
Rymling
Rymma
Räddningscentral

records, index
registration (pol)
registration unit (pol)
recommended evacuation
reconstruction
mounted police
National Police Commissioner
the National Police Board
Prosecutor-General
routine check
fugitive
to escape
Command Support Centre/
Main Command Centre
Räddningschef
Chief Fire Officer (CFO)
Räddningsenhet
search and rescue unit
Räddningsinsats
rescue operation
Räddningsinsats till sjöss (RITS) maritime fire & rescue operations
Räddningskår
rescue squad
Räddningsledare vid länsstyrelsen Overall Incident Commander
Räddningsledare
SAR Mission Co-ordinator/
SAR Duty Officer
Räddningsledning
incident command
Räddningsstab
command support staff
Räddningstjänst (kommunal)
fire & rescue service
Räddningstjänstförordningen
Rescue Services Ordinance
Räddningstjänstlagen
Rescue Services Act
Räddningstjänstplan
rescue service plan
Räddningstjänst vid utsläpp av
radioaktiva ämnen och sanering
efter sådana utsläpp

emergency service for leakages and
subsequent decontamination of
radioactive substances

Räddningsstyrka (kommunal)
Rättegångsbalken
Rättsmedicin
Rättspsykiatri

fire & rescue crew
the Code of Procedure
forensic medicine
forensic psychiatry
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Rökdykare
Rökdykning
Rökdykningsgrupp (el. dyl.)

BA fighter
BA rescue
BART (Breathing Apparatus Rescue
Team)

S

Saknade personer
Samla bevis
Samordning
Samverkan
Sanering

Sekretesslagstiftningen
Sektorchef
Signalement
Sjuktransportledare
Sjukvårdsgrupp
Sjöpolis
Sjöräddningscentral
Sjöräddningstjänst
Skada (s.)
Skada (v.)
Skadegörelse
Skadeområde
Skadeplatschef
Skadeplatschef (flyg, sjö)
Skadeplatsläkare
Skadestånd
Skallgång
Skiss, skissritning
Skjutvapen

missing persons
to collect evidence
co-ordination
co-operation
decontamination (radioactivity,
poisons, chemicals) / clean up
(accident or fire debris, oil, rubbish,
spilled loads etc.)
the official secrets legislation
Sector Commander
personal description
Medical Transport Officer
medical team
Marine Police
Maritime Rescue Co-ordination
Centre (MRCC)
maritime search and rescue service
injury, damage, harm
to injure, to damage
damage (to property), malicious
mischief, vandalism
affected area, damaged region
Incident Site Officer
On Scene Co-ordinator (air &
maritime SAR services)
Incident Site Medical Officer
damages, indemnity
chain search
sketch, drawing
firearm, weapon
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Skottlossning
Skottsäker
Skydd
Skydda
Skyddsmask
Skyddsområde
Skyddsutrustning
Skyddsväst
Skyddsåtgärd
Skärpt beredskap
Socialvård
SOS Alarm
Spaningsledare
Sprängämne
Spår, ledtråd
Spärr, kedja
Spärr, vägSpontan utrymning
Stab
Stabschef
Stabstjänst
Statlig räddningstjänst
Stenkastning
Straffregister
Strategisk ledning
Strategisk ledningsgrupp
Strid
Stöld
Svåra påfrestningar på samhället
Säkerhet
Säkerhetstjänsten
Särskild händelse
Sökobjekt
Sökområde

shooting
bullet-proof
protection
to protect
gas-mask
safety area
personal protective equipment
body armour
protective measure
increased alert
social welfare
regional alarm centre /emergency
services switchboard
search leader
explosive
clue
cordon
road block
spontaneous evacuation
support staff
Chief of Staff
support services
national rescue service
throwing stones
penal register
strategic management/command
strategic co-ordinating group (SCG)
struggle, fight
theft
severe peace time emergencies
safety, security
the security service
special event
search object
search area
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T

Taktisk ledning
Tatuering
Tillfoga (skada)
Tillgrepp
Tillgreppsbrott
Tjuvgods
Tjuvlarm
I tjänsten
Tjänstefri
Tjänsteföreskrift
Tjänstegrad
Tjänsteman, våld eller hot mot
Tjänsteplikt
Tjänstetecken
Tjänstevapen
Tjänstgöring
Tjänstgöringsort
Trafikavdelning
Trafikolycka
Trafikpatrull
Trafikstockning
Trafiksäkerhet
Trafikövervakning
Tull
Tulltjänsteman
Tågolycka
Täcknam
Tät trafik
Tättbebyggt område

tactical command
tattoo
to inflict (harm)
theft, larceny
crime of stealing
stolen goods
burglar alarm
on duty
off duty
service regulation
rank
violence / threat to public servant
official duty
badge
service weapon
duty
place of service
traffic division
traffic/road accident
traffic patrol
traffic jam
road safety
traffic supervision
customs
customs officer
railway accident
alias
heavy traffic
built-up area

U

Underordna
Underrätta
Understödja

subordinate
to inform
to support
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Undersöka
Undersökning
Upphittare
Uppklarad
Upplopp
Upplopp, våldsamt
Uppsåtlig
Uppvigling
Upplysningscentral
Uppsamlingsplats för döda
Uppsamlingsplats för gods
Uppsamlingsplats för oskadade
Uppsamlingsplats för skadade
Utgående alarmering
Utlänning
Utlänningskontroll
Utpressning
Utredningsgrupp
Utredningsman
Utrustning
Utrymma
Utrymning
Utrymningsledare
Utrymningsstation

to examine
examination, investigation
finder
cleared up
riot/riots
violent riot
intentional
public provocation, inciting rebellion
information centre
collection point for the dead/body
holding area
collection point for property
survivor assembly point
casualty clearing station
call out (i.e. a call out for a crew from
a fire station to an incident)
alien, foreigner
control of aliens
blackmail
investigation team
investigator
equipment
to evacuate
evacuation
Evacuation Officer
evacuation station

V

Vakt (av arrest o dyl)
Vakta
Vakthavande befäl
Vittne
VMA (Viktigt Meddelande till
Allmänheten)

warden
guard
duty officer
witness
important public announcement
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Våldsamt motstånd
Våldsanvändning

violent resistance
use of violence

Y

Yttre avspärrning

outer cordon

Å

Åklagare
Åtal
Åtala
Återställning
Åtgärd

public prosecutor
prosecution, indictment
indict (-ait) prosecute
clean-up work (accident or fire
debris, oil, rubbish spilled loads etc.)
action, measure

Ö

Ögonvittne till
Öknamn
Önskat slutläge
Överbefälhavare

eyewitness of
nickname
desired end state
Supreme Commander of the Armed
Forces
Överfall
assault
Övergrepp
outrage
Övergripande operativ ledning
overall command/overall general
management/overall operative
command
Övergripande samordning
overall co-ordination
Övermanna
to overpower
Överträdelse av myndighets beslut violation of official order
Övervakning
surveillance, supervision
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EU-organ
Europeiska unionen (EU)
Europeiska kommissionen
Europeiska rådet
Europeiska unionens råd
Europaparlamentet
Europeiska polisbyrån
Europeiska gränskontrollmyndigheten

European Union (EU)
European Commission
European Council
Council of the European Union
European Parliament
European Police Office (Europol)
European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders
of the Member states of the
European Union (FRONTEX)

Engelska benämningar på myndigheter och organisationer med relevans för polisinsatser vid särskilda händelser.

Banverket
Brandforskning
Elsäkerhetsverket
Folkhälsoinstitutet
Försvarets radioanstalt (FRA)
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten
Justitiedepartementet
Justitiekanslern (JK)
Kriminalvården
Krisberedskapsmyndigheten
Kustbevakningen
Luftfartsverket

Swedish National Rail
Administration
Swedish Fire Research Board
Swedish National Electrical Safety 		
Board
Swedish National Institute of Public
Health
National Defence Radio
Establishment
Ministry of Defence
Swedish Armed Forces
Ministry of Justice
Office of the Chancellor of Justice
Swedish Prison and Probation Service
Swedish Emergency Management
Agency (SEMA)
Swedish Coast Guard
Swedish Civil Aviation
Administration
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Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring av olyckor
Regeringskansliet
Rikskriminalpolisen
Rikspolisstyrelsen
Riksåklagaren
Sjöfartsverket
Smittskyddsinstitutet

Swedish National Incident &
Accident Analysis Centre
Government Offices
National Criminal Police
Swedish National Police Board
Office of the Prosecutor-General
Swedish Maritime Administration
Swedish Institute for Infectious
Disease Control
Socialstyrelsen
The National Board of Health and
Welfare
Statens haverikommissionen
Swedish National Board of Accident
Investigation
Statens jordbruksverk
Swedish Board of Agriculture
Statens kriminaltekniska
National Laboratory of Forensic
laboratorium
Science
Statens kärnkraftsinspektion
Swedish Nuclear Power Inspectorate
Statens räddningsverk
Swedish Rescue Services Agency
Statens strålskyddsinstitut
Swedish Radiation Protection
Authority
Styrelsen för psykologiskt försvar Swedish National Board of
Psychological Defence
Svenska Sjöräddningssällskapet
Swedish Sea Rescue Society
Sveriges civilförsvarsförbund
Swedish Civil Defence League
Säkerhetspolisen (SÄPO)
Swedish Security Service
Totalförsvarets Forskningsinstitut Swedish Defence Research Agency
(FOI)
Totalförsvarets skyddscentrum
Swedish National NBC Defence
(SkyddC)
Centre
Tullverket
Board of Customs
Vägverket
Swedish National Road
Administration
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Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
www.polisen.se

