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Allmänheten är en god spanare            

Bostadsinbrott är ett 
av våra allra mest 
integritetskränkande brott.  
Tänk dig själv att komma 

hem till ditt hus eller din lägenhet och 
upptäcka att någon främmande person 
har varit där, brutit upp en dörr eller ett 
fönster, letat igenom skåp, lådor och 
kanske till och med rotat runt bland dina 
kläder.

Den känsla av smuts, äckel och 
vanmakt som många brottsoffer berättar 
om är inte svår att förstå. De har utsatts 
för ett övergrepp. Inget som vi gör kan 
få den känslan att försvinna, men den 
kan lindras något om vi ser till att klara 
upp brottet och i bästa fall även hitta 
stöldgodset.

Det fi nns givetvis fl era olika faktorer 
som avgör om vi ska lyckas klara upp 
brottet eller inte. En faktor är hur vi 
själva ser på ärendet. Det är viss skillnad 
på inställningen ”här ska jag göra allt 
jag kan för att hitta gärningsmannen” 
och ”hur ska jag snabbt hitta en 
avskrivningsgrund?”.  Det handlar om att 
se sig själv som en del i rättskedjan.
En annan viktig faktor är hur vi lyckas 
få allmänheten att bli intresserad av att 
hjälpa oss att lösa brottet. Nu tänker 
jag inte på medborgargarden eller 
privatdetektiver, utan allmänheten som 
god spanare, iakttagare och tipsare. 
Den vakna allmänheten kan ofta lämna 
uppgifter som hjälper oss, om de bara vet 
vad de ska leta efter. 

De fl esta inbrott i bostad sker dagtid, 
på en vardag då många är p å jobbet eller 
i skolan. Men de som ändå är hemma 

kan ha gjort viktiga iakttagelser, och det 
gäller för oss att fånga upp dem på ett 
enkelt och bra sätt. 

Jag har en tanke om att man skulle 
kunna dela ut ett frågeformulär eller 
lathund, till den som har drabbats av ett 
inbrott. Målsägaren skulle kunna fylla 
i den i lugn och ro, efter att vi har gjort 
vår brottsplatsundersökning och lämnat 
platsen, kanske kolla med grannarna om 
någon har sett eller hört något ovanligt. 
De ska ha ett namn och telefonnummer 
till ”sin egen” utredare för att enkelt 
skicka in listan och komplettera med 
eventuella nya iakttagelser.  På sikt 
hoppas jag att man även ska kunna följa 
sin utredning via en kod på internet och 
se vad som händer i ärendehanteringen 
och vilka utredningsåtgärder som har 
vidtagits. Vi är fostrade i ett samhälle 
där staten har tagit ett stort ansvar för 
medborgarna. 

I det framtida samhället förväntas 
medborgarna själva ta en del av 
ansvaret. Det går inte längre att 
skylla på skolan om man går ut med 
dåliga betyg eller om ens barn inte är 
ordentligt uppfostrade. Lika lite kan vi 
skylla förortsproblematik eller enskilda 
personers kriminalitet på Polisen eller 
på de sociala myndigheterna.  Vi har 
alla ett ansvar, både för oss själva och 
vårt arbete, men också för det samhälle 
vi lever i. Vår uppgift inom Polisen 

är att ta hjälp av medborgarna och visa 
vilket ansvar de kan ta i exempelvis 
en brottsutredning, men vi kan och 
ska aldrig svära oss fria från vårt eget 
ansvar. Vår operativa chef kommer att 
leda metodutvecklingsarbetet kring 
bostadsinbrotten under det kommande 
året och jag räknar med att vi ska kunna 
ta stora kliv framåt. 

Många av er är oerhört duktiga i det 
utredande arbetet och detta nummer 
av Länsmannen skildrar det arbetet. 
Inbrotten är alldeles för många, men 
om vi inte kan stoppa dem innan de 
inträffar ska vi i alla fall se till att det blir 
väldigt jobbigt att vara kriminell i Västra 
Götaland.  Våra brottsoffer ska veta att 
vi gör allt som står i vår makt för att hitta 
såväl den skyldige som det gods han eller 
hon har plockat med sig. n
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REDAKTION OCH KONTAKT

Kristin Thorén sägs vara både energiknippe och innovatör.  
På sitt rum säljer hon chokladbitar som höjer humöret   
hos kollegorna.

ÅRETS HÄLSOINSPIRATÖR 

Specialutbildade tekniker har visat sig vara effektivt för att 
klara upp bostadsinbrott. I Alingsås skickas en Lokuspatrull ut 
inom en timme efter att brottet har begåtts.

Godsspanarna besöker Göteborgs åtta pantbanker varje vecka 
för att kontrollera var det pantsatta godset kan härröra ifrån.

Bara 5,4 procent av alla anmälda bostadsinbrott klarades upp 
förra året. Myndigheten tar nu krafttag för att vända den trenden.

REPORTAGE: SUPPORTERPOLISEN 

Förra sommaren uppstod misstankar om att det var Pink Panther-
rånare som låg bakom flera av de ouppklarade guldrånen. Rånarna 
handlar genom en organisatörer som styr från Serbien.

REPORTAGE: LOKUS 

REPORTAGE: GODSSPANING 

LÄGESBILDEN 

14
Vi följer med supporterpolisen en kylslagen helg i februari för att 
se hur en arbetsdag kan se ut utanför fotbollssäsong.

Under varje arbetspass tar Thomas Fuxborg emot 30 till 50 
samtal från media. Polisens presstalesman behöver ha tålamod 
och lugn.

PÅ JOBBET: THOMAS FUXBORG 20

Christina Corneliusson fick jobb som stabskommissarie under 
fyra månader hos länspolismästaren. Till vardags är hon initial 
förundersökningsledare i Mölndal.

GÄSTKRÖNIKAN 

UPPFÖLJNINGEN: PINK PANTHER 24

KRIMJOUREN ÄR TILLBAKA
Krimjouren är tillbaka och förväntningarna är stora på en enhet 
som fortfarande är under uppbyggnad. Enhetschefen Lena Rund-
stedt berättar om den nya centraliserade organisationen och om 
krimjourens uppdrag.

10

14

06



4 Tema: Bostadsinbrott Länsmannen 1/2012

Ett fungerande rättsväsende 
är en viktig del i demokratise-
ringsprocessen. Därför finan-
sierar Sida numera projekt som 
bygger upp polisorganisationen 
i länder som begärt stöd. I Ser-
bien deltar Polismyndigheten i 
Västra Götaland just nu i flera 
sådana projekt.  

Kriminalunderrättelseroteln åkte till Bel-
grad för att delta i projektet Intelligence 
Led Policing, det vill säga Polisens Un-
derrättelse Modell, och hjälpa till att byg-
ga upp en fungerande informatörsverk-
samhet. 

– Det handlar om att utbilda kontrollan-
ter och hanterare i informatörsverksamhe-
ten, säger Dan Windt, myndighetsansva-
rig för informatörsverksamheten. 

En informatör i det här sammanhanget är 
någon som lämnar information om brott 
och brottslingar till polisen. Hanterare är 
den som träffar informatören. Hanteraren 
arbetsleds av en kontrollant. All informa-
tion som hanteraren får in, går till kontrol-
lanten som i sin tur, genom Kut, delger 
den till rätt funktioner i polisorganisatio-

Priset tilldelas 
en person, or-
ganisation el-
ler myndighet i 
Sjuhäradsbyg-
den som gjort 
något positivt 
för HBT-frågor. 
Den 27 februari 
besökte Aina 
Mullbock-Abramsson och Lisa Sjö-
lin från RFSL Borås polishuset på 
Sandgärdsgatan i Borås och lämna-
de över en stor bukett tulpaner och 
ett stort inramat diplom som bevis 
på utmärkelsen.  Priset mottogs av 
Polisområdeschef Boel Petersson, 
stabschef Anders Cronehag och 
yttre befälet Stefan Rudenwall. n 
 

aktuellt

HBT-pris  
till Älvsborg

Svensk Polis utbildar  
hanterare i Serbien

Text: Thomas Cahier  
Foto: Sophia Sånglöf

Vet du vilka dina och kollegornas 
uppdrag är under 2012? För att 
gemensamt kraftsamla och hitta 
smarta arbetssätt i vardagen kan ni 
nu ta kortversionen av myndighe-
tens verksamhetsplan till er hjälp. 
Om du inte redan har fått denna 
broschyr av din närmaste chef får 
du den inom kort. Samtliga stabs-, 
enhets- och rotelchefer har fått bro-
schyrer för att dela ut till alla under-
ställda chefer och medarbetare. n

Kortversion
om våra uppdrag

nen. Detta är den organisation kriminalun-
derrättelseroteln lär ut i Serbien. 

– Vi ger dem verktyg för att kunna ar-
beta på ett så säkert och effektivt sätt som 
möjligt både för polismyndigheten, han-
terarna och informatörerna. Vi utbildar 
dem i hur man ska göra för att jobba på ett 
rättssäkert sätt, säger Dan Windt. 

Under utbildningsomgången som hölls i 
Belgrad i början av året höll Polismyndig-
heten i nästan allting. Men tanken är att 
den serbiska polisen själva ska kunna ta 
en större bit av utbildningen under nästa 
utbildningsomgång, i april. I december 
blir det en tredje omgång och då blir de 
svenska representanternas roll troligen 
mest att övervaka och stötta. 

Det arbetssätt som svensk polis använder 
sig av är relativt nytt. Rikspolisstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om använ-
dande av informatörer kom 2007 efter ett 
uppmärksammat fall inom svensk polis 
där informatörer använts utan klara regler. 
Numera är reglerna tydliga vad gäller hur 
en informatör ska rekryteras, drivas och 
kontaktas. 

– Vi lär ut något som vi själva nyligen 
infört, det tog tid för oss att införa verk-
samheten och kommer ta tid för dem, sä-
ger Dan Windt. n

Göteborgspolisen 
stödjer serbisk 
polis att arbeta 
rättssäkert med 
informatörer.

Under våren kommer alla 
medarbetare att få Office 2010 
installerat, med nya versioner av 
programmen Word, Excel och 
Powerpoint. Skriv ”support” i 
webbläsarens adressfält så kommer 
du till Supportportalen där det finns 
guider till de nya programmen. 
Hittar du inte hjälpen du behöver 
så kan du alltid ringa supportcenter 
020-666 999. n       

Ny version av 
Office till alla 
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frågor till årets hälsoinspiratör

aktuellt

Motiveringen

Varför tror du själv att du fått denna 
utmärkelse?

– Jag får folk att må bra. Jag sprider 
glädje och energi runt omkring mig. Jag 
är engagerad i hur folk mår och hur vi kan 
göra för att må bättre. Jag är bra på att 
uppmärksamma en namnsdag eller någon 
som är fin i håret – små enkla saker som 
alla kan göra. 

Du sägs vara en solstråle? 
– Ja det stämmer. Jag hittar nog alltid 

någonting positivt att hänga upp saker och 
ting på. 

På vilket sätt bidrar du med stort enga-
gemang på din arbetsplats?

– Jag försöker uppmärksamma det där 
lilla. Jag har bland annat en liten frukt-
kiosk på mitt rum där man kan köpa frukt, 
godis och knäckebröd för en billig peng. 

Och där säljer du alltså godis också?
– Jajamen (skratt) man ska må bra. Är 

du godissugen och vill ha en chokladbit 
till kaffet så är det klart att du ska njuta av 
det, det är ju känslan man vill åt.

Du sägs vara innovatör? 
– Jag tror juryn menar att jag drar igång 

roliga saker. Jag har till exempel tagit ini-
tiativ till en fruktbingo och adventskalen-
der här på avdelningen. Jag hittar väl på 
lite roliga saker och tjatar på folk om ”att 
om man bara hjälper till så blir det lite ro-
ligare”.

Du är dessutom driven?
– Ja, jag känner att jag kan göra folk 

glada av det som jag själv mår bra av och 
det är ju fantastiskt att känna så. 

Vad är hälsa för dig?
– Det är att jag känner mig stark, att jag 

mår bra och trivs med mitt liv. Det finns 
alltid nån gnista man kan tänka på de da-
gar det kanske känns lite jobbigt – som 
i dag, det är måndag morgon och vi har 
40 härliga arbetstimmar framför oss. Ny 
vecka, nya möjligheter – allt kan hända.

Kristin Thorén, operativ assis-
ten i nationella aktionsgruppen 
på grova brottsroteln,som blivit 
utsedd till ”årets hälsoinspira-
tör” i myndigheten.

Vad är en hälsosam arbetsplats?
– Det är att man ser alla på arbetsplat-

sen, att ingen är den där beiga typen som 
ingen ser. Det ska vi alla hjälpa till med. 
Det behövs så himla lite för att man ska 
känna ”ah det är nog inte så dumt i alla 
fall”.

Hur gör du för att slappna och åter-
hämta dig efter jobbet? 

– Jag promenerar mycket med min la-
brador och då gillar jag att gå i skogen där 
det är lugnt och tyst. Sen sover jag nästan 
alltid 7,5 timmar per natt. n

Utses av myndighetens hälsokoor-
dinator varje år. Hälsoinspiratörerna 
är de personer som driver det lo-
kala hälsoarbetet och inspirerar och 
motiverar medarbetarna till att göra 
hälsosamma val.

FAKTA: ÅRETS HÄLSOINSPIRATÖR

Text och foto: Annika Lindqvist

Årets hälsoinspiratör är en 
riktig solstråle som bidrar 
med det där lilla extra för 
en trivsammare arbetsmil-
jö. Personen har en posi-
tiv anda och bidrar med ett 
stort engagemang till såväl 
sin egen arbetsplats som till 
myndigheten i stort. Perso-
nen är en riktig innovatör 
som ser möjligheter fram-
för hinder och tar väl vara 
på de resurser som finns att 
tillgå. Årets hälsoinspiratör 
är driven och uppmuntrande 
och mycket uppskattad av sin 
omgivning.
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tema

Specialutbildade brottsplatsutredare  
klarar upp fler bostadsinbrott. I Alingsås  
säkras skospår och dna högst ett par timmar 
efter att ett villainbrott upptäckts.
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tema

Signaturen för kvart i fem-ekot 
går igång på bilradion samti-
digt som Fredrik Meius kör ut 
ur garaget från Alingsås polis-

hus. Av kollegorna, som var första patrul-
len på plats, har han fått vägbeskrivning 
till villan, där någon under dagen lyckats 
bryta sig in för att stjäla pengar och guld-
smycken. Huset ligger nära E20, en bit in 
i skogen med ett par intilliggande hus som 
grannar.

I morse, en vanlig måndag i början av fe-
bruari, stod temperaturmätaren på minus 
15 grader när Ulf och Annika satte sig i 
bilen för att köra de dryga fem milen till 
sina jobb i Partille och Göteborg. Dottern 
Johanna tog bussen till skolan i Alingsås 
och hunden fi ck vara kvar i huset några 
timmar.

I grannhuset en bit uppför backen hör 
Bertil hur grannarna startar sin bil och 
far iväg medan han lägger kaffebönorna i 
bryggaren. Han är pensionär och kan se-
dan några år unna sig att ta det lugnt en 

sån här bister måndagsmorgon. Först efter 
lunch bestämmer han sig för att ta på sig 
ytterrocken och hämta posten. 
 – Då får jag syn på att ett av grannens 
fönster står på vid gavel: ”Vädrar dom 
när det är så jädra kallt” tänkte jag, men 
så fi ck jag syn på hunden som sprang lös 
ute i trädgården och det brukar den ald-
rig få göra när de är borta, berättar Bertil, 
som försiktigt öppnar dörren när polisens 
brottsplatsundersökare, Fredrik Meius 
ringer på.

Fredrik Meius är en av fyra lokala 
brottsplatsundersökare i Alingsås. Deras 
uppdrag är att så fort som möjligt leta spår 
efter gärningsperson i form av till exem-
pel dna, skospår och fi ngeravtryck.
Han går nedför backen till det hus där tju-
varna lyckades ta sig in. Husägarna An-
nika och Ulf möter upp.
 – Jag mår inte bra av det här. Jag hade 
hellre sett att huset brunnit ned, säger An-
nika och visar spår i snön, där hon tror att 
tjuvarna gått.

På trätrallen utanför köksfönstret är 
snön nedtrampad och fl era avtryck av skor 
är tydliga. I morse låg snön vit och böl-
jande blank.

– Jag börjar alltid med att ställa mig och 
fundera: Hur ska jag göra här? Klampar 
jag i tjuvarnas spår, får jag inte fl er chan-
ser. Så därför försöker jag tänka – hur har 
bilen stått, vilken väg har man kommit 
och hur djärv har man varit, säger Fredrik 
Meius.
 Han lyser med en stark fi cklampa mot 
skospåren på terrassen, fotograferar dem 
och mäter med en sticka.

Tjuven eller tjuvarna tog sig in genom 
att bryta upp badrumsfönstret. Brytmär-
kena syns tydligt på fönsterblecket och 
glasrutan har spruckit.
 – Som tur är, har den i alla fall inte gått 
sönder. Det hade varit lite jobbigt i den här 
kylan, säger Ulf som huttrandes tittar på 
när Fredrik fotograferar skospåren.

Inne i huset hittar Fredrik Meius ytterli-
gare spår på parkettgolven. Tjuvarna har 

Text: Annika Lindqvist Foto: Annika Lindqvist, Fredrik Meius, Polisen

På jakt efter bevis
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Lokala brottsplatsundersökare,  
Lokus, har en kortare nationell ut-
bildning jämfört med vanliga kriminal-
tekniker. De ska tillsammans med de 
tekniska rotlarna vara drivande 
i arbetet med att öka förståelsen kring 
vikten av kriminalteknisk bevisning 
i alla brott. Den tekniska bevisningen 
har en viktig plats i ett nationellt 
utredningskoncept.

Fakta: LOKUS

tema

tagit sig in genom badrummet och verkar 
ha gått direkt in i Annika och Ulfs sov-
rum där de länsat sovrumslådorna på guld-
smycken och en stor summa kontanter.
 – Ett vanligt förfaringssätt. Det här föl-
jer det mönster vi har kunnat se en tid 
nu. Man fokuserar på små saker av högt 
värde, guld och kontanter och lämnar kvar 
större grejer som tv-apparater och datorer, 
säger Fredrik Meius.

Med en borste, likt en pudervippa, pens-
lar han kol på ett tydligt spår han lyckats 
få fram i parketten. Under de senaste två 
åren har han ryckt ut till ungefär 200 vil-
lainbrott i området och kan lugna Annika 
och Ulf med att i bara ett av dessa fallen 
har tjuven kommit tillbaka till samma 
ställe.
 – Ja, det är ju just det man är orolig för, 

säger Ulf. 

Efter två 
timmar är 
Fredrik Mei-
us klar med 
sin undersök-
ning och slår 
sig ned vid 
köksbordet 
tillsammans 
med Ulf och 
Annika.

Fredrik 
berättar om 
hur viktigt 
det nu är att 
de fyller i en 

godsförteckning, en lista över allt som 
blivit stulit, så noggrant det bara går.

 – Allt ska med, om det så handlar om 
en för er obetydlig sak som ni köpt för tio 
spänn på loppis. En sådan liten grej kan 
vara just den pusselbiten vi behöver för att 
binda någon till ett brott. Vi kanske inte 
hittar guldkedjan, men vi hittar den lilla 
glasskålen mellan sätena i gärningsperso-
nens bil, säger Fredrik Meius. n

Fotnot: Namnen på målsägaren och grannen 
är fingerade.

Han lyser 
med en stark 
ficklampa mot 
skospåren på 

terrassen, 
fotograferar 

dem och mä-
ter med en 

sticka.
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Lokala brottsplatsundersökare, 
Lokus, har en kortare nationell ut-
bildning jämfört med vanliga kriminal-
tekniker. De ska tillsammans med de 
tekniska rotlarna vara drivande 
i arbetet med att öka förståelsen kring 
vikten av kriminalteknisk bevisning 
i alla brott. Den tekniska bevisningen 
har en viktig plats i ett nationellt 
utredningskoncept.

Fakta: LOKUS

tema

1. Ta via Lkc reda på om det fi nns möj-
lighet att få hjälp av en lokal brottsplats-
undersökare, Lokus. Om det är möjligt, 
ring direkt till Lokus och beskriv läget 
och vilka åtgärder som redan gjorts.

2. Om du gör så kallade Igv-tekniska åt-
gärder, försök då att tänka på att det ska 
vara juridiskt gångbart och hålla i rätten. 
Ta exempelvis alltid referensmått.

3. Om du inte fått utbildning i hur man 
säkrar ett spår eller känner dig osäker, 
lägg  någonting över spåret och låt istäl-
let någon annan ta över. Lägg en skiva 
över ett skospår, försök rädda det ma-
terial som kan tänkas bli förstört av till 
exempel väder och vind.

4. Som partull – gör allt eller inget. Att 
småfi xa och kontaminera brottsplatsen 
är inte bra.

5. Lägg energi på dörrknackning i områ-
det. Allmänheten har bra koll.

6. Om det är möjligt, ta hjälp av våra 
hundpatruller för att säkra spår. 

Källa: Lokus, Brotttsspaningsenheten 

Tips till dig 
på plats

Det här bör du göra när du 
kommer fram till ett bostads-
inbrott.
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tema

Det rasslar ur den bruna vadde-
rade papperspåsen när Pernilla 
försiktigt häller ut juvelerna på 
det stora arbetsbordet – påsen 

innehåller en Bismarcklänk, ett halsband 
med hjärtberlock och två guldringar. 

Brottsspanare Ulf Ankarklint vet vad 
han letar efter. I morse skickade han ut en 
lista till stans alla pantbanker med namn 
på misstänkta personer i ett pågående 

På spaning 
efter stöldgods

inbrottsärende. Det dröjde inte länge för-
rän han fi ck napp. En av stans pantbanker 
svarade att man nyligen haft en låntagare 
med samma namn som fanns med på Ulfs 
lista.
 – Det verkar som om den här låntagaren 
har omsatt lånet fl era gånger, säger Per-
nilla, som är biträdande kontorschef.
 – Då behöver jag få titta på den histori-
ken, ber Ulf Ankarklint.

Han sitter på andra sidan bordet och kon-
trollerar smyckena med hjälp av en ögon-
lupp. 

 – Ju mer detaljerade uppgifter som 
lämnats av den drabbade målsägaren, ju 
större möjlighet till framgång har polisen i 
det aktuella ärendet, säger han.

 – Om det bara fi nns en bra beskrivning 
av det försvunna godset i brottsanmälan 
är möjligheterna mycket större att både 
kunna spåra tjuven och det stulna godset.

Pantbanker, second-hand butiker och auktionssajter på nätet kontrolleras 
dagligen av polisens godsspaningsgrupp för att identifi era stöldgods.
Vi följde spanare Ulf Ankarklint till en av Göteborgs pantbanker för att 
spåra guldsmycken som försvunnit efter bostadsinbrott.
Text och foto: Annika Lindqvist
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På spaning 
efter stöldgods

Många saker som försvinner vid bostads-
inbrott har ett högt affektionsvärde. Det är 
viktigt att vi både hittar tjuven och ägaren, 
säger Ulf Ankarklint.

I just det här ärendet har åklagaren be-
slutat att allt gods som går att beslagta 
ska in till polisen. Fem män är häktade 
misstänkta för att ha begått ett stort antal 
villainbrott och allt som hjälper till att på-
visa brottet ska in. I många andra fall letar 
Ulf och hans kollegor på godsspaningen 
med ett mycket bredare perspektiv. Till sin 
hjälp har de pustdatorn som kan kopplas 
upp till polisens nationella godsregister, 
en sökmotor som söker i samtliga polis-
myndigheters databaser samtidigt. Gods-
spanarna besöker Göteborgs åtta pantban-

ker varje vecka för att kontrollera var det 
pantsatta godset kan härröra ifrån.
 – Vi slår på en gravyr och hamnar kanske 
på ett pågående ärende i Stockholm. Om 
de då får namnet på pantsättaren kan du 
ju tänka dig vilken hjälp det kan vara i en 
utredning, säger Ulf Ankarklint.

Pernilla lägger ned guldkedjorna i pap-
perspåsen igen och häftar igen den. När 
Ulf kommer tillbaka till polishuset skriver 
han noggrant in beslaget i datorn.  I en 
av de härvor av bostadsinbrott som poli-
sen nystar i just nu, blir ”dagens skörd”, 
smyckena från pantbanken, beslag num-
mer 66. 

För att bli en bra godsspanare krävs det 

att man är mycket noggrann och inte ute-
lämnar några detaljer. Saknas det en sten i 
en collier, ska även det föras in i beslags-
protokollet, det kan bli en viktig pusselbit 
för att smycket så småningom ska kunna 
komma tillbaka till rätt ägare. 
 – Det roligaste i jobbet är när vi hittar 
målsägaren. Folk blir så glada när man 
ringer och kan berätta att man har deras 
saker. Om vi dessutom kan sätta dit tjuven 
eller hälaren är det ännu bättre, säger han.

Polisens godsspanare gör även oväntade 
besök hos juvelerare och guldhandlare 
som köper in begagnat guld och silver. Via 
inköpsnotorna som visar vad de köpt och 
av vem, kan smyckena kontrolleras mot 
det nationella registret för att utesluta att 

ÖGA FÖR DET ÄKTA. 
Ulf Ankarklint på brottsspanings-
enheten är expert på att känna 
igen stämplar och signaturer i 
smycken och juveler.

Beslagtaget guld som misstänks 
komma från ett bostadsinbrott.

Dragspel och andra instrument 
är vanligt stöldgods vid bostadsin-
brott. Det här dragspelet miss-
tänks ha stulits från en villa 
i Västsverige.
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guldet är stulet. Om polisen inte har kollat 
kvittona inom en månad har guldhandla-
ren rätt att smälta ned guldet eller sälja det 
vidare.
 –  Här har vi svårt att hinna med och spe-
ciellt nu, när guldpriserna ligger på så hög 
nivå, säger Ulf Ankarklint.

Mängder av stulna saker säljs naturligt-
vis också vidare på nätet.  Polisens gods-
spaningsgrupp  granskar därför även an-
nonserna på en rad olika auktionssajter.
 – Har vi bara en bild eller ett chassinum-
mer går det mycket lättare att spåra god-
set. Det är jätteviktigt att vi får in sökbart 
gods som gravyrer och nummer så fort 
som möjligt i anmälan. Återigen är det 
detaljerna i en brottsanmälan som kan av-

tema

Godsgruppen i Västra Götaland
Sex personer arbetar med gods-
spaning i Polismyndigheten i Västra 
Götaland. Förra året, 2011, kontrol-
lerade gruppen 558 personer på de 
åtta pantbankerna i Göteborg. Hittills i 
år har gruppen kontrollerat 116 perso-
ner. Godsspaningen är en grupp inom 
Brottsspaningsenheten BSE som 
tillhör polisområdet Storgöteborg.

Fakta: GODSGRUPPEN

Pernilla, som är biträdande chef på en av 
Göteborgs pantbanker bistår Ulf Ankarklint när 
han begär att få titta på lån som tagits i namn 
som är intressanta i utredningen.
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Kurvan över uppklarningspro-
centen i Sverige har legat på 
mellan tre och fem procent 
under de senaste femton åren.  
I Västra Götaland anmäldes i 

fjol 4 110 bostadsinbrott och av dem re-
dovisades 222 ärenden till åklagare. 3 826 
anmälningar om bostadsinbrott fick alltså 
läggas ned. 

– Vi måste bli bättre i inledningsskedet 
då brottet begås men också i det utred-
ningsarbete som kommer efter, säger An-
ders Börjesson.

För att nå ett bättre slutresulta behöver 
poliser i utredningskedjan förstå sin egen 
betydelse och vilken roll den spelar för 
hur brottet kan klaras upp. 

– Vi har jobbat i stuprör. Många poli-
ser tänker ”nu är jagfärdig med mitt, nu 
går jag hem”, ”någon annan” får göra klart 
det som återstår. Vi försöker att sudda ut 
ett sådant tänk och istället arbeta med att 
utveckla hur vi bättre kan jobba tillsam-
mans för att nå målet. Vi behöver komma 
bort från tron på att ”någon annan” ord-
nar till utredningen eller att ”någon an-
nan” håller det där förhöret som kunde 
hållits på brottsplatsen då brottet skedde. 
Brottsspaningsenheten, BSE, har sedan 
förra året ett ansvar för att samordna alla 

Hittills i år har 705 villor och lägenheter utsatts för inbrott i Västra Götaland. 
Det är 74 fler än samma period förra året visar polisens egen statistik. Men 
bara 5,4 procent av bostadsinbrotten klarades upp 2011. Myndigheten tar 
nu kraftftag för att vända den trenden.
 – Vi måste göra mycket mer när brottet är färskt, det finns alltid spår på en 
brottsplats säger Anders Börjesson, utredningschef på Storgöteborg.

bostadsinbrott i länet. Till dem har en 
grupp utredare knutits som nystar i sam-
band, jämför modus och sedan agerar uti-
från de mönster man ser.

I januari lyckades BSE spåra fem unga 
killar från västra Göteborg som miss-
tänks ha tagit sig in i minst ett 30-tal hem 
i Askim, Mölndal, Torslanda och Hindås. 
Fyra av de fem är frihetsberövade och ett 
åtal i ärendet är på gång.

– Det rör sig om grova stölder, säger  
Bertil Jakdal, samordnare för bostadsin-
brott på brottsspaningsenheten. För att nå 
bättre resultat och en ökad uppklarning, 
behövs bättre brottsplatsundersökningar, 
anser han. 

Förebilden för ett väl fungerande po-
lisarbete när det gäller bostadsinbrott är 
Alingsås. I PO2 skickas lokala brottsplats-
undersökare, Lokus, ut bara timmar efter 
att bostadsinbrottet har skett, vilket också 
syns i statistiken. 

Skospår och dna kan därmed säkras, vil-
ket har lett till att också flera brott klaras 
upp. I P02 kunde man förra året redovisa 
en uppklarningsprocent på 13,1 procent, 
vilket kan jämföras med andelen ärenden i 
Storgöteborg, 2,1 procent.

– I Storgöteborg har vi tyvärr inte fått 
till brottsplatsundersökningar vid varje 
ärende och då tappar vi mycket. Min för-
hoppning är att vi ska bli mycket bättre 
här, säger Anders Börjesson.

Men inte bara Lokus har visat sig vara 
framångsrikt för att klara upp fler bo-
stadsinbrott. I en inspektionsrapport som 
kom från Rikspolisstyrelsen i april förra 
året konstaterades också betydelsen av 
att godsspaning bedrivs, en arbetsuppgift 
som enligt rapportförfattarna oftast är i 
princip obefintlig inom flera myndigheter.

Under Brottsspaningsenheten i Västra 
Götaland finns en godsspaningsgrupp (se 
sidoartikel) som i år fått utökade resurser. 
Gruppen besöker varje vecka samtliga 
pantbanker för att kunna spåra försälj-
ningen av stulet gods och kunna återställa 
det till rätt ägare. 

– Godsspårningen leder dels till att den 
drabbade får tillbaka 
sina saker, dels till att vi hittar fingerav-
tryck och dna från misstänkta personer 
som kan leda oss vidare i en utredning, 
säger Bertil Jakdal. n

 ”Vi har hittills
jobbat i stuprör”

Text: Annika Lindqvist
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Polis med koll 
på klacken 
Nej, det är inte så att fotbollen är helt död fram till den 
31 mars, då den allsvenska fotbollssäsongen drar igång. 
Lagen börjar spela träningsmatcher i februari, och även 
om dessa matcher inte är lika stora publikmagneter krävs 
en insats från supporterpolisen.

Text och foto: Sophia Sånglöf
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13.4513.00 

Strax innan match och GAIS 
supportrar går in till läktaren.

GAIS risksupportrar lämnar hemmapuben Il Professore och 
marscherar till Valhalla Idrottsplats. Anders Hallesjö följer efter.

IFK:s risksupportrar stoppas 
vid Hedåsgatan/Berzeeli-
gatan då de lämnat puben 
Stage Door.

12.30

Bengalisk eld på GAIS 
supporterläktare vid 
matchstart.

Samtal mellan Kent Landin 
och Anders Hallesjö i halv-
tidspausen.

12.45

15.00



Tema: Bostadsinbrott  17Länsmannen 1/2012

Jan Edmundsson samtalar 
med två Frölundasupportrar 
på Stagedoor. Bakom honom 
står de risksupportrar  från 
IFK som Polisen fått tips om. 

Hos supporterpolisen händer 
mer under icke fotbollsäsong 
än man kanske tror. Länsman-
nen träffade supporterpoliser-

na en kylslagen februaridag för att få in-
syn i bredden av deras arbete. Vi får veta 
att de skrivna erfarenhetsberättelserna gås 
igenom för att förbättra arbetet inför nästa 
säsong och spelschemat ska spikas till-
sammans med fotbollsklubbarna, Svenska 
fotbollförbundet och tv-bolagen. 

– Ett bra spelschema bäddar för en bra 
säsong där alla samarbetsparter; suppor-
terpoliserna, klubbarna, arenorna, ung-
domspoliserna och fältassistenterna, har 
ett bra utgångsläge för sitt arbete med att 
skapa en trevlig upplevelse för de som går 
på matcherna, men även en trygg känsla 
för folket på stan, säger Thomas Rasmus-
son, en av fyra supporterpoliser vid läns-
ordningspolisens stab i Västra Götaland.

Detta förberedande arbete har suppor-
terpolisen ett par månader på sig att göra 
– samtidigt är hockeysäsongen i full gång. 
Supporterpoliserna fokuseras även extra 
på utredningsarbetet vintertid:

– Vi har haft ett riktigt lyckat utred-
ningsarbete kring den stökiga matchen 
mellan AIK och IFK i augusti 2011, säger 
Thomas Rasmusson. Säsongen i stort var 
bra men just den här matchen var mindre 
bra ur ett polisiärt perspektiv. 

För polisens del är arbetet med den här 
utredningen klart och det hela ligger nu 
hos åklagarmyndigheten. Det finns 20 
misstänkta och 25 olika misstankar. Du 
kommer att kunna läsa mer om den här 

utredningen längre fram polisen.se och 
intrapolis då domar fallit.

Och så är det som sagt träningsmatcherna 
utomhus i fotboll som börjar i februari. 
Thomas Rasmusson berättar att dessa 
matcher inte alltid är så lugna som man 
kanske tror:

– Även risksupportrarna har en försä-
song, och de kan dyka upp som en tredje 
part på stan och ställa till bråk även om 
deras lag inte spelar.

Just detta hände denna kalla vinterlör-
dag i februari, då Länsmannen följde sup-
porterpoliserna i deras arbete i samband 
med den första träningsmatchen utom-
hus mellan ÖIS och GAIS samt hockey-
matchen mellan Frölunda och Timrå. En 
tillställning som till en början hade en låg 
riskbedömning, men som utvecklade sig 
till en särskild händelse då det kommit un-
derrättelser om att risksupportrar från IFK 
eventuellt skulle söka bråk med GAIS 
risksupportrar.

Dagen började stillsamt med att Anders 
Hallesjö, chef för supporterpolisen, be-
vakade GAIS hemmapub Il Professore 
vid Gamla Ullevi. Då det var dags för 
supportrarna att röra sig mot Valhalla 
Idrottsplats följde vi efter dem längst med 
Skånegatan. Vid matchen mötte de andra 
supporterpoliserna upp som tjänstgjor-
de denna lördag – Kent Landin och Jan  
Edmundsson. 

Thomas Rasmusson hade Länsmannen 
träffat någon dag tidigare. Matchen gick 

lugnt till väga och endast några bengaliska 
eldar tändes på de två lagens läktare. Det 
var efter matchen som supporterpoliserna 
tillsammans med några polispatruller fick 
ingripa vid Berzeeligatan/Hedåsgatan där 
IFK:s risksupportrar stoppades. GAIS 
risksupportrar följdes efter av Kent Lan-
din in mot stan vilket gjorde att de aldrig 
möttes.
 Risksupportrarna från IFK fördes från 
platsen med polistransport.

– IFK:s supportrar hade träffats på  
Frölundas hemmapub Stage Door innan 
match, berättar Anders Hallesjö. Tack vare 
tipset om planerat bråk och vårt snabba 
ingripande slapp vi en stor konfrontation 
efter matchen, där även hockeysupportrar 
på väg till Scandinavium kunnat hamna  
i kläm.

 
Jan Edmundsson kunde efter bortför-
andet av risksupportrarna återgå till den 
hockeymatch han skulle bevaka.

– På hockeymatcherna är supporterpo-
lisens funktion främst kontakt- och trygg-
hetsskapande, berättar Thomas Rasmus-
son. Det är runt 10 000 personer på plats 
och om det sker någon större olycka har vi 
en arbetsuppgift i samband med det. 

Han berättar att de vid en hockeymatch 
sällan är alla fyra supporterpoliser i tjänst, 
och att ansvaret för matchen ligger på ett 
arenabefäl från Citypolisen i Storgöte-
borg.

– Och visst ser vi risksupportrar från 
fotbollsvärlden även på hockeymatcher  
– men då går de för hockeyns skull och 
har inga ”sidoaktiviteter”. n

Jan Edmundsson bevakar 
matchen mellan Frölunda 
och Timrå på Scandinavium.

Frölundasupportrarna visar 
upp lagets flaggan.16.0014.30 16.10
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aktuellt              

Spyflugor och andra insekter 
är betydelsefulla bevis för en 
rättsentomolog vars uppgift är 
att analysera insekter i samband 

med ett rättsfall – exempelvis för att be-
stämma tidpunkt för när en människa har 
avlidit. Beroende på omständigheterna 
kan man fastställa tidpunkten för dödsfal-
let från några timmar till ett antal dagar.

– Olika insekter utvecklas i olika stadier 
enligt givna processer vid en viss tempe-
ratur. Genom att analysera i vilken ut-
vecklingsfas insekterna befinner sig i när 
kroppen anträffas och ta reda på vilken 
temperatur som har varit under en viss 
tidsperiod kan jag få fram ett tidsintervall 
för när personen har avlidit, förklarar An-
ders Lindström, Sveriges ende rättsento-
molog. 

När spyflugornas ägg kläckts blir de lar-
ver som ömsar skinn två gånger innan de 
förpuppas och blir nya flugor. Fluglarver-
na eller likmaskarna som de också kall-
las, livnär sig på den döda vävnaden. Efter 
spyflugorna kommer olika slags skalbag-
gar som främst jagar fluglarver och andra 
insekter som finns på kroppen. Efter några 
månader koloniseras kroppen av andra in-
sekter som lever på bindväv, senor och 

torkad hud. I det sista stadiet kommer in-
sekter som lever på ben och hår.

Rättsentomologi är ett ganska nytt feno-
men i Sverige men i USA har vetenskapen 
använts sedan början av 1980-talet och är 
nu en vedertagen metod inom polis- och 
rättsväsendet. Rättsentomologer är relativt 
vanliga också i Tyskland och Frankrike.
I Sverige sker ett hundratal mord och dråp 
per år och det är kanske vid en handfull av 
dessa som en rättsentomolog kan bidra i 
utredningen.

– Om det gått mer än ett par dygn se-
dan dödsfallet kan insekter vara till stor 
hjälp för att ta reda på mer exakt när en 
person har dött. Men det är viktigt att veta 
att rättsentomologi bara kan ge svar på 
hur lång tid det har gått sedan insekterna 
koloniserat kroppen. Om kroppen varit 
innesluten i något, exempelvis plast, tar 
förloppet längre tid än om kroppen läm-
nats frilagd, förklarar Anders Lindström.  

För att få så stor exakthet som möjligt i 
sin analys vill han komma in tidigt i ut-
redningen.

– Optimalt är att kunna undersöka fynd-
platsen innan kroppen har flyttats. Det 
gäller att få med de äldsta insekterna från 

platsen och genom att studera omgivning-
en får jag värdefull information om vilka 
insekter som bör finnas på kroppen eller 
om man kan misstänka att den har flyttats 
efter dödstillfället.

Olika insekter trivs och lever i olika mil-
jöer och delar av landet. Hittas skuggäls-
kande insekter på en kropp som ligger öp-
pet i solen är det ett tecken på att kroppen 

De kan vara på plats redan efter ett par minuter 
för att lägga sina ägg. Oftast väljer de kropps-
öppningar i ansiktet, hudveck eller öppna sår. 
De kan uppgå till flera tusen och lägga mellan 
200 och 300 ägg vardera. Det är spyflugorna 
som är först på plats vid en död kropp.

Text: Camilla Fogelhamre Foto: Anders Lindström

INSEKTER 
SOM BEVIS
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har flyttats. Likaså om man hittar stads-
levande insekter på en kropp i skogen. 
    – På samma sätt kan man få information 
om olika skador på kroppen om man hit-
tar insekter på ställen där de normalt inte 
brukar finnas. Om det exempelvis finns 
mycket larver på händer och underarmar 
kan det tyda på avvärjningsskador från en 
kniv, förklarar Anders Lindström.

Han är till vardags forskare på Statens 

veterinärmedicinska anstalt i Uppsala 
men är också kontrakterad av Rättsme-
dicinalverket och har uppdrag för Riks-
polisstyrelsen.

– Jag har anlitats vid ett antal miss-
tänkta mordfall. Några exempel är fallet 
Linda Chen i Falun 2009, Caroline Sten-
vall i Gällivare 2008 och fängelsepsy-
kologen Eva Bering i Stockholm 2004, 
säger Anders Lindström. n

Per-Olof Johansson, 
chef för länskriminalens 
grova brottsrotel.

När kan Polisen ha nytta av 
rättsentomologi?

– Om vi har ett misstänkt mord-
fall där kroppen hittas dagar eller 
veckor efter ett försvinnande skulle 
vi ha nytta av att kunna snäva in ut-
redningen kring en mer preciserad 
tidpunkt för mor-
det. Det är väl-
digt stor skillnad 
att arbeta med ett 
tidsintervall på 
två dagar jämfört 
med två veckor 
i en mordutred-
ning.

På vilket sätt kan 
utredarna använda information 
från en rättsentomolog?

 – Vi kan styrka eller avfärda 
uppgifter som vi fått fram i ex-
empelvis förhör. Om en misstänkt 
hävdar att han träffat mordoffret 
för en vecka sedan och vi kan fast-
ställa att mordoffret redan var död 
vid tidpunkten så är det självklart 
avgörande information i utredning-
en.

Hur ofta skulle Polisen ha nytta 
av en rättsentomolog?

 – Det handlar om väldigt få fall 
eftersom det vanliga är att mordoff-
ren anträffas direkt. Totalt har vi 
ett tjugotal mordärenden om året i 
Västra Götaland. 

Använder sig Polisen i Västra 
Götaland av rättsentomologi 
idag?

– Vad jag vet har vi inte gjort det 
hittills. Men det kan absolut bli ak-
tuellt i framtiden. n

Rättsentomologi  
– verktyg i en 
mordutredning

Per-Olof  
Johansson

1) Flugan lägger sina ägg i ansiktets håligheter, i 
hudveck och i öppna sår. 
2) Äggen kläcks till larver som ömsar skinn två 
gånger när den växer.  
3) När larven är fullvuxen slutar den äta och kryper 
bort från kroppen för att förpuppas.  
4) Efter en till två veckor kommer en ny fluga ur 
puppan.

u

w

x

v
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på jobbet
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Många medborgare vet vem han är. De 
har sett honom på tv, hört honom prata i 
radio och läst hans uttalanden i tidning-
arna. Thomas Fuxborg är en av myndig-
hetens sju presstalesmän med uppgift 
att vara Polisens representant gentemot 
media.

på jobbet

När Thomas Fuxborg kommer 
till jobbet denna morgon strax 
före klockan sex börjar han 
med att stämma av med vakt-

havande befäl på länskommunikations-
centralen för att höra vad som hänt i länet 
sedan kollegan gick av sitt pass föregå-
ende kväll.  

– Det har varit relativt lugnt utan några 
större händelser som avviker från en van-
lig kväll och natt i Västra Götaland. Jag 
kommer att publicera ett urval av händel-
serna på polisen.se som har fl era tusen 
besök av media och allmänhet varje dag, 
säger Thomas Fuxborg.

Huvuduppdraget för Thomas och kol-
legorna är att förmedla en relevant bild 
av Polisens verksamhet och att svara på 
medias frågor – oftast om akuta händelser. 
De olika redaktionerna kontaktar pressta-
lesmannen fl era gånger varje dag för att få 
information om de senaste polisiära hän-
delserna inom sina spridningsområden. 

Presstalesmannens huvudsakliga uppgift är att 
förmedla en relevant bild av Polisens verksam-
het och att svara på medias frågor. Funktionen 
är placerad på länskommunikationscentralen 
i Göteborg men servar hela Västra Götaland. 
Arbetspassen på länskommunikationscentralen 
varvas med tjänstgöring på informationsenhe-
ten. En presstalesman ingår vanligtvis också i 
organisationen kring en särskild händelse eller 
kommenderingsstab. 

MEDIA PÅ 
TRÅDEN

Text och foto: Camilla Fogelhamre
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Journalisterna vill också ha information 
om specifika ärenden som Polisen arbetar 
med.

Presstalesmannen uttalar sig alltid på 
uppdrag av den som är ansvarig för ett 
ärende. Det gäller att balansera informa-
tionen så att man förmedlar hur Polisen 
arbetar med ett ärende utan att störa utred-
ningsprocessen och med hänsyn till mål-
sägande och andra inblandade. För Tho-
mas Fuxborg är förtroendekapital centralt 
i arbetet som presstalesman.

– Internt handlar det om att kollegorna 
har förtroende för vår roll och ser oss som 
en professionell och strategisk funktion 
de kan använda för att nå ut med budskap. 
Externt är vårt uppdrag att vara tillgäng-
liga och tillförlitliga för att bygga förtro-
ende för Polisen hos både media och all-
mänheten.

Medan Thomas pratar med en journalist 
som ringt, kommer det upp en händelse-
rapport om en fräck stöld där en spansk-
talande man stjäl en ung flickas iPhone 
på ett café. Thomas känner igen tillväga-
gångssättet från en tidigare anmälan och 

skriver snabbt ihop en varning till allmän-
heten som han publicerar på polisen.se. 
Flera medier tar sedan upp fallet med den 
spansktalande tjuven. 

– Som alla poliser har vi uppdraget 
att förebygga brott och som presstales-
man har jag stor möjlighet att sprida våra 
brottsförebyggande budskap via media.
Plötsligt kommer det interna samtalet som 
förvandlar det lugna arbetspasset till ett 
intensivt mediepådrag. En 28-årig man 
har häktats i sin utevaro misstänkt för 
mordförsök på en tioårig flicka i Hjällbo. 

Ärendet är medialt mycket uppmärk-
sammat och när Thomas får uppdraget att 
gå ut med information om häktningen så 
vet han vad som väntar. 

– En sådan här nyhet intresserar alla 
medier lokalt och regionalt men även na-
tionellt. Och det är detta som gör det här 
jobbet så intressant. Att man när som helst 
hamnar mitt i händelsernas centrum och 
får ett viktigt uppdrag att informera om 
vårt arbete och förmedla Polisens bud-
skap. n

 

Även om det sällan blir fel när media återger en intervju, föredrar Thomas Fuxborg direktsända 
tv-intervjuer. Han kan själv styra hur budskapet förmedlas då inslaget inte redigeras i efterhand. 
Tv-intervjuer kräver också totalt fokus och mental förberedelse vilket gör att man höjer sig ett 
snäpp framför en tv-kamera.

Vakthavande befäl ansvarar för informationen 
till media när presstalesmannen inte är i tjänst 
sena kvällar och nätter. Här diskuterar Thomas 
Fuxborg en händelse med vakthavande befäl 
Göran Carlbom.

I genomsnitt tar press-.
talesmannen emot 30 
till 50 samtal från media 
under ett arbetspass. 
Vid större händelser 
kan det bli uppåt 200.
Förutom förfrågningar 
om aktuella händelser 
vill journalisterna ha 
statistik eller infor-
mation om Polisens 
arbetssätt. 

Namn:  
Thomas Fuxborg
Titel:  
Presstalesman
Ålder: 54 år 
Bakgrund:  
33 års tjänstgöring 
som polis
Motto: Bry dig om 
sånt du kan påverka

THOMAS FUXBORG

Lugn som en filbunke Otålig

Gillar att stå i centrum Blygis

Allt kan hända        Fasta rutiner 

För mycket att göra För lite att göra

Prata  Skriva

Fem snabba val
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örsta dagen på länspolismästaren stab 
– ny arbetsplats, nya kollegor och nya 
arbetsuppgifter. Så står jag där och 
hälsar på länspolismästaren som önskar 
transport till Chalmers där han ska hålla 
föredrag. Jag får samma känsla som 
för tjugo år sedan när jag som nykläckt 
polis passerade in genom dörrarna till 

Mölndals polisstation. Jag har kört radiobil i över 
femton år, men ändå känns det som jag kommer 
att köra över varenda fotgängare när jag rullar in 
i korsningen med länspolismästaren bredvid. Jag 
inser vilken trygghet det är att vi har rutin i vårt 
dagliga arbete.

När jag fick frågan om jag ville förstärknings-
tjänstgöra en tid som stabskommissarie på 
länspolismästarens stab, var mina första tankar 
förvaltningslagen, administration och myndighet. 
Hur mycket vet jag om stabsarbete efter alla år 
ute i ”verkligheten”? Ute i verksamheten känns 
ofta myndighetens strategier, verksamhetsplan 
och nationella mål ganska avlägsna. Nu skulle 
jag få chansen att framföra saker till ledningen 
utifrån mitt perspektiv. 
    
Vad gör då egentligen en stabskommissarie?  
Under veckorna som går inser jag att mina ar-
betsuppgifter är otroligt varierande. Jag handläg-
ger inkomna ärenden, besvarar klagomål och 
framför synpunkter från allmänheten. Jag skriver 
förslag till svar på inkomna handlingar, ordnar 
med logistik och utför transporter till möten. Jag 
skickar ut information till områdes- och avdel-
ningschefer, skriver mötesprotokoll, inhämtar un-
derlag, skriver beslutsprotokoll och håller kortare 
föredrag. Det är en helt ny sida av vår verksam-
het som öppnar sig. Hur ofta har jag tidigare tagit 
del av de nationella målen, verksamhetsplanen, 
regleringsbreven och så vidare?

Jag har alltid tyckt att vi som arbetar inom myn-
digheten är otroligt lojala när det gäller att se till 
att saker blir utförda även om det inte alltid ingår 
i vår ordinarie tjänst. Länspolismästarens stab 

I varje nummer av Länsman-
nen skriver en aktuell person 
personligt om ämnen eller 
händelser som berör dig 
som är anställd inom poli-
sen. 

Christina Corneliusson är 
under fyra månader stabs-
kommissarie hos Länspo-
lismästaren. I vanliga fall 
arbetar hon som initial förun-
dersökningsledare i Mölndal.

F
STABSKOMMISSARIE 

– som ny på jobbet

är inget undantag, vilket blev ganska påtagligt 
när Polisstyrelsen skulle komma på möte och 
det saknades kapphängare. Min uppgift blev att 
åka iväg till ett möbelföretag för att inhandla en 
tamburmajor. Väl tillbaka inser jag att det krävs 
montering. Jag ställer mig vid hissen utanför 
länspolismästarens expedition och får stöttning 
av hjälpsamma kollegor för att lösa uppgiften.  
Vi får många goa tillrop när jag står med skruv-
mejseln i högsta högg och hela tamburmajoren 
verkar falla mer isär än sitta ihop. Kollegan på 
utredningsavdelningen går förbi och ropar ”är det 
ett intelligenstest för att arbeta på staben?”.

Kanske kan man jämföra det lite med att vi alla 
måste se till att få saker gjorda och ibland se till 
syftet även om det kan vara svårgreppbart för 
stunden. 

Mitt råd till er alla är: får ni chansen att under en 
kortare tid arbeta med andra arbetsuppgifter så ta 
den. Ibland är det nyttigt att lämna tryggheten, få 
nytt perspektiv men framförallt få större förstå-
else för verksamheten. Vi arbetar ju trots allt mot 
samma mål fast på kanske lite olika sätt! n

Allt kan hända        Fasta rutiner 

För mycket att göra För lite att göra

Prata  Skriva
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Sverige anses vara ett intressant 
mål för guldrånare. Sedan vi 
gick med i Schengen-samarbe-
tet kan man kan röra sig tämli-

gen fritt och det är enkelt att ta sig in i 
landet.

– Våra guldbutiker är heller inte lika 
svåråtkomliga som i många andra länder. 
Dessutom har vi förhållandevis låga straff 
i Sverige för denna typ av brottslighet, me-
nar Mikael Efraimsson, kriminalinspektör 
på brottsspaningsenheten i Göteborg som 
ansvarat för det operativa spanings- och 
utredningsarbetet med guldrånen i Göte-
borg.
 
Operation Pink Panther startade som ett 
Interpol-projekt 2007 efter att flera länder 
– framför allt i Europa – hade drabbats 

GULD  
Pink Panther – internationellt samarbete  
mot organiserade guldrån

av en kraftig ökning av guldrån. Den ge-
mensamma nämnaren för rånen var till-
vägagångssättet och att gärningsmännen 
kom från forna Jugoslaven, främst från 
Serbien.

– Syftet med projektet är att utbyta in-
formation om modus, fingeravtryck och 
dna samt övervakningsfilmer för att kun-
na identifiera misstänkta Pink Panther-
rånare, säger Ulf Holst, specialist på kri-
minella från Balkan och en av Sveriges 
kontaktpersoner i projektet.

De kallas Pink Panther-rånare men 
är ingen sammanhållen kriminell grupp 
utan opererar genom organisatörer som 
styr rånen från Serbien. Till sin hjälp har 
de lokala kontaktpersoner som är fast 
boende i de städer där guldrånen utförs. 

Kontaktpersonerna ordnar boende, flykt-
bilar och hjälper till att köpa rånutrustning 
på plats. Fotfolket – de som utför själva 
rånen, är många och byts ut kontinuerligt. 

– Vi tror att rånarna agerar frivilligt i 
syfte att tjäna snabba pengar. Under en 
kort period besöker de ett antal städer i 
olika länder och begår guldrån, för att se-
dan snabbt försvinna hem igen. När någon 
grips står genast nya rånare på tur att ta 
deras plats, berättar Ulf Holst. 

Guldsmycken och klockor för åtskilliga 
miljoner kronor har blivit Pink Panther-rå-
narnas byte de senaste åren i Sverige. Och 
godset som rånarna kommit över är borta.

– Vi har inte hittat något stulet gods hos 
exempelvis hälare. Troligtvis tar de med 
sig rånbytet tillbaka till hemlandet, guld är 

Det är hotfullt och går snabbt. Oftast är det över på mindre än två minuter. Torftigt maskerade kommer guldrånarna in i butiken som vilka kunder som helst. En av 
rånarna hotar personalen med ett vapenliknande föremål. En annan slår sönder glasmontrarna – vanligtvis med en yxa. Bytet av guldsmycken och klockor plockas ner i 
medhavda väskor. Sedan försvinner guldrånarna snabbt från platsen. Ibland med bil – ibland till fots.

Under 2010 skedde en markant ökning av guldrån i 
Sverige. I Göteborg mer än fördubblades antalet jäm-
fört med 2009 enligt siffror från Rikskriminalpolisen. 
Merparten av landets guldrån utförs av gärningsmän 
som är bosatta i Sverige men sommaren 2010 upp-
stod misstankar om att det var Pink Panther som låg 
bakom flera av de ouppklarade rånen.

Text: Camilla Fogelhamre Foto: Polisen
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2010
28 juni  
RÅN       
George Antar Juvelerare 
Linnégatan Göteborg 
OUPPKLARAT

3 september  
RÅN 
NK Details  
Östra Hamngatan Göteborg 
OUPPKLARAT

27 september  
GROVT RÅN 
Steens Guldsmide
Linnégatan Göteborg 
aDELVIS UPPKLARAT

Man född -82 erkänner rånet 
och kan bindas till grovt rån i 
Stockholm i augusti 2010 och 
Köpenhamn i februari 2011. Han 
döms till sex år i hovrätten för 
dessa tre grova rån. Två okända 
gärningsmän kommer undan.

19 november 
RÅN 
George Antar Juvelerare
Linnégatan Göteborg  
aUPPKLARAT
Flyktbilen hyrs av en man född 
-76 som åtalas för rånet men 
frias i hovrätten. I mars 2011 
grips två personer födda - 89 
och - 86 för rån i Köpenhamn. 
De knyts till rånet på Linnégatan 
och döms till fyra års fängelse 
för båda rånen.

22 december  
FÖRBEREDELSE TILL RÅN 
BS Guld & Antik, Linnégatan 
Göteborg 
aUPPKLARAT
Fem personer åtalas för rånet, 
åtalet ogillas av Göteborg  
tingsrätt. 

ju lätt att ta med sig och kan enkelt smäl-
tas ned och göras oidentifierbart, säger 
Mikael Efraimsson.

Pink Panther-rånen är ett storstadsfe-
nomen och riktas främst mot de mer ex-
klusiva butikerna. De sticker ut från an-
nan organiserad brottslighet som oftast är 
multikriminell.

 – Pink Panther verkar hålla sig till guld-
rån, de begår inga andra brott. Däremot 
opererar de över hela världen och är ofant-
ligt välorganiserade. Planen är mycket en-
kel men genomtänkt. De minimerar risker 
och kostnader genom att inte använda rik-
tiga vapen. De har aldrig några skisser el-
ler annan dokumentation som kan använ-
das som bevis mot dem, säger Ulf Holst.

För den oinvigde kan det framstå som att 
guldrånarna är oförsiktiga genom att inte 
maskera sig bättre och genom att inte an-
vända handskar. Men Mikael Efraimsson 
förklarar:

– Eftersom de inte varit kända i landet 
har det inte behövts. Sedan ska man kom-
ma ihåg att de kommer från ett land där 
man inte har dna-register på samma sätt 
som vi har i Sverige. 

Under 2010 och 2011 inträffade totalt 15 
guldrån i Sverige med koppling till Pink 
Panther, varav nio i Västra Götaland.

– Vår strategi är att försöka identifiera 
rånarna, samla in och sprida informatio-
nen till alla medlemsländer i syfte att un-
derlätta lagföring och att förhindra guldrå-
narnas framfart, säger Ulf Holst. uu

a f s a f s a f a s f q w e r t y u i o p å r t y u i o p å -
ä s d f g h j k l ö 1 2 3 4 å ä s d f g g h j k k l ö -

Det är hotfullt och går snabbt. Oftast är det över på mindre än två minuter. Torftigt maskerade kommer guldrånarna in i butiken som vilka kunder som helst. En av 
rånarna hotar personalen med ett vapenliknande föremål. En annan slår sönder glasmontrarna – vanligtvis med en yxa. Bytet av guldsmycken och klockor plockas ner i 
medhavda väskor. Sedan försvinner guldrånarna snabbt från platsen. Ibland med bil – ibland till fots.
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Med Göteborg  som måltavla

Tajmningen när vi griper in är en svår 
balansgång. Vi vill hinna låta dem agera 
så att det finns bevis att lägga fram i rät-
Samtidigt får vi aldrig riskera att någon 
blir skadad. 

Tre månader senare, i februari 2011, sker 
ett rånförsök mot en guldbutik på Kungs-
gatan i Göteborg. Två personer grips di-
rekt efteråt och döms till åtta månaders 
fängelse. En tredje rånare lyckas undkom-
ma men grips en månad senare när han 
försöker lämna Serbien. Förutom att han 
döms för rånförsöket kan han bindas till 
ytterligare tre guldrån i Göteborg, Stock-
holm och Köpenhamn 2010 och 2011. Ef-
tersom rånen bedöms vara särskilt brutala 
rubriceras de som grova och domen blir 
ytterligare sex års fängelse. 

Efter en lugn vår och sommar startar en 
ny rånvåg i Göteborg hösten 2011. Den 

  

2011
21 februari  
FÖRSÖK TILL RÅN 
Jarl Sandin,  Kungsgatan Göte-
borg: Försök till rån 
aUPPKLARAT
Två personer födda - 80 och 
- 85 grips, en tredje man född - 
82 kommer undan men grips i 
Ungern i mars 2011. Trion döms 
till åtta månaders fängelse för 
rånförsöket.

9 september  
RÅN 
Guldfynd, Kungsportsavenyn 
Göteborg
aUPPKLARAT

21 september  
RÅN 
Guldfynd, Kungsgatan Göteborg
aUPPKLARAT
Två män födda -85 och -86 grips 
direkt efter rånet. De kan sedan 
bindas till rånet på Kungs-
portsavenyn och döms för båda 
rånen till fängelse i tre år och tre 
månader.

28 september  
FÖRBEREDELSE TILL RÅN
Okänd plats
aUPPKLARAT
Elva misstänkta grips och 
anhålls i Göteborg. Förunder-
sökningen mot tio av dem läggs 
ner då brott inte kan styrkas. En 
man född -69 häktas misstänkt 
för förberedelsebrottet samt de 
två rånen i september men för-
undersökningen läggs ner även 
mot honom. 
Han utlämnas sedan till Luxem-
burg då hans dna har säkrats 
vid ett rån i juli 2008. 

Plötsligt hade vi ett antal guldrån 
med samma modus och som stäm-
de in på Pink Panther. Men till att 

börja med hade vi inget konkret att nysta 
i, berättar Mikael Efraimsson, samordnare 
på brottsspaningsenheten i Storgöteborg.

Men så begår rånarna ett misstag. Vid 
ett rån på Linnégatan i Göteborg i no-
vember 2010 används en flyktbil som en 
person hyrt i eget namn. Personen frias 
senare i hovrätten för delaktighet i rånet 
men blir den trådända som poliserna har 
väntat på för att nysta vidare. Efter en tids 
spaningsarbete misstänker polisen att ett 
antal personer förbereder ännu ett guldrån 
och gör ett tillslag där tre personer grips. 
Trion och ytterligare två misstänkta åtalas 
för förberedelse till rån men åtalet ogillas 
av Göteborgs tingsrätt. 

– Det är alltid svårt att bevisa förbere-
delsebrott, förklarar Mikael Efraimsson. 

Vid husrannsakan i en lägenhet som misstänks vara guldrånarnas bas, hittar polisen misstänkt 
rånutrustning. Bland annat beslagtas yxor, soft air gun-vapen, peruker och så kallade polska 
nycklar som används för att tjuvkoppla bilar. Resväskor och madrasser vittnar om att lägenhe-
ten används av ett stort antal tillfälliga gäster. I samband med husrannsakan grips elva serbiska 
medborgare. 

Text: Camilla Fogelhamre Foto: Polisen

När guldrånen ökade i  
Göteborg 2010 beslöt Polisen i 
Storgöteborg att avsätta sär-
skilda utredningsresurser.

Ulf Holst, Ulf Schön och Mikael Efraimsson.
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Med Göteborg  som måltavla
nionde september klockan 11.29 rånas en 
guldaffär på Kungsportsavenyn av fyra 
delvis maskerade män. Vissa spår kan 
säkras men inga gärningsmän kan gripas. 
Knappt två veckor senare sker ytterligare 
ett guldrån på Kungsgatan i centrala Gö-
teborg. 

Efter rånet försvinner de båda rånarna 
springande från platsen men kan snabbt 
gripas tack vare ett effektivt samarbete 
mellan väktare och polis. Genom fi nger-
avtryck kan de även bindas till rånet på 
Kungsportsavenyn och de döms till fäng-
else i tre år och tre månader. 

Nu har polisen så mycket information att 
man kan kartlägga Pink Panther-rånarnas 
aktiviteter. Genom det internationella 
samarbetet kan många gärningsmän iden-
tifi eras och gripas och rättsprocesser pågår 
i fl era olika länder. 

– Vi har gemensam lagföring i norden 
vilket innebär att gärningsmännen lagförs 
i det land de grips – även för brott de be-
gått i andra nordiska länder. Det fungerar 
fantastiskt bra. Jag skulle önska att vi hade 
gemensam lagföring i hela Europa, säger 
Mikael Efraimsson.

I bakvattnet på polisens utredning av 
guldrånen i Göteborg hösten 2011 får man 
fram en intressant adress där rånarna hade 

bott. Man sätter lägenheten under bevak-
ning och den 28 september gör polisen 
husrannsakan. I lägenheten fi nns rånut-
rustning och elva serbiska medborgare 
grips och anhålls misstänkta för förbe-
redelse till rån. Men de kan inte knytas 
till sakerna i lägenheten, de har nyligen 
kommit till Sverige och det fi nns inget 
identifi erat rånobjekt. De släpps därför 
och utredningen läggs ner. 

– Jag ser det ändå som en framgång. 
Min uppfattning är att vi har förhindrat 
ett antal rån. Dessutom har vi klarat upp 
begångna rån. Dna-topsningen av de 
misstänkta resulterade i att vi fi ck träff 
på tre av dem för tidigare rån utomlands. 
En fjärde greps senare för ett rån i Mal-
mö där han dömdes till åtta månaders 
fängelse, säger Mikael Efraimsson.

Av alla de nio rån och rånförsök med 
koppling till Pink Panther som inträffade 
i Göteborg 2010 och 2011 har sex kla-
rats upp helt. Sju personer har dömts för 
brotten.

– Det känns mycket tillfredsställande 
och är inte minst en viktig upprättelse för 
målsägandena. Vi har stört Pink Panther-
rånarnas verksamhet och förhoppnings-
vis är inte längre Göteborg och Sverige 
en lika intressant måltavla, säger Mikael 
Efraimsson. n

Cirka 300 Pink Panther-rån har inträf-
fat runt om i världen sedan 2007.
Ett trettiotal av Interpols cirka 190 
medlemsländer är aktiva i Pink 
Panther-projektet, däribland Sverige 
som gick med 2009. Benämningen 
Pink Panther kommer från att guld-
rånarna gömde rånbytet i tomma 
hudkrämsburkar – något som fö-
rekommer i de legendariska Rosa 
Pantern-fi lmerna.
 

Fakta: PINK PANTHER PERSONER
Man född -82 
Döms till fängelse 
i sex år och åtta 
månader för tre 
grova rån i Göteborg, 

Stockholm och Köpenhamn 2010 
och 2011 samt ett rånförsök i 
Göteborg 2011. 

Man född - 86 
Döms till tre år 
och tre månaders 
fängelse för två rån i 
Göteborg 2011. 

Man född - 85 
Döms till tre år 
och tre månaders 
fängelse för två rån i 
Göteborg 2011. 

Man född -89 
Döms till fyra års 
fängelse för två 
rån i Göteborg och 
Köpenhamn 2010 och 
2011.

Man född -86 
Döms till fyra års 
fängelse för två 
rån i Göteborg och 
Köpenhamn 2010 
och 2011.

Man född - 80 
Döms till åtta 
månaders fängelse 
för rånförsök i 
Göteborg 2011.

Man född - 85 
Döms till åtta 
månaders fängelse 
för rånförsök.

Man född -86
Döms till fyra års 
fängelse för två rån  
2010 och 2011
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aktuellt

I november 2011 gick startskottet för 
den ”nya” krimjouren. Tillsammans 
med utredningsenheten och brotts-
spaningsenheten är man en del av den 

utredningsresurs som arbetar för att för-
bättra Storgöteborgs utredningsresultat.

– Vårt uppdrag är att i ett tidigt skede 
slutföra så många ärenden som möjligt. 
Men även om vi inte kan slutföra ärenden 
ska vi på ett kvalitetssäkert sätt tillsam-
mans med ingripandeverksamheten, göra 
de intitiala utredningsåtgärderna. Tanken 
är att så få ärenden som möjligt ska behö-
va lämnas vidare, säger Lena Rundstedt, 
enhetschef på krimjouren.

Enheten består av två sektioner: per-
sonintaget och akututredningen. Tidigare 
hade krimjouren länsansvaret för de grova 
brotten och hanterade Göteborg citys ären-
defl öde. Nu ska hela polisområde Storgö-
teborgs infl öde passera genom akututred-
ningen och länsansvaret för 400-brotten 
ligger istället hos länskriminalpolisen.

Under akututredningen fi nns en enhet 
som hanterar dödsfall och försvunna per-
soner samt en grupp som administrerar 
handräckningsärenden. Så småningom 
är det tänkt att Lokus-verksamheten och 

Krimjour i  ny skepnad  

Text: Maria Hällqvist 
Foto: Maria Hällqvist och Polisen

Kriminaljouren är tillbaka. Förväntning-
arna är stora och frågorna många. 
Länsmannen besökte krimjouren i loka-
lerna på Aminogatan i Mölndal, för att 
räta ut lite frågetecken.
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är väldigt stora. Många tror att verksam-
heten redan är i gång till hundra procent, 
vilket inte riktigt är fallet. 

 – Eftersom det handlar om så stora, 
både kulturella och organisatoriska för-
ändringar, har vi inte kunnat genomföra 
allt på en gång. Vi prövar oss fortfarande 
fram för att hitta det bästa sättet att arbeta 
på. Jag tycker att vi är på väldigt god väg, 
men det känns viktigt att poängtera att vi 

är mitt inne i en pro-
cess som inte riktigt 
är klar ännu.

Jourhavande kom-
missarie är direkt un-
derställd chefen för 
akutsektionen.Han 
eller hon ansvarar för 
utredningsprocessen 
och kvalitetssäkring-
en på enheten. 

På jourtid har jour-
kommissarien det 

totala ansvaret för hela krimjouren. I nu-
läget finns det sex jourkommissarier som 
går på tvåskift; dagar och kvällar. Förhopp-
ningen är att det så småningom ska bli tre-
skift. En av jourkommissarierna är Bobbie 
Lohse, tidigare inre befäl på Aminogatan. 
 

– När jag hörde hur Leif GW Persson 
uppmanade svenska folket att höra av sig 
och berätta om sitt missnöje med hur po-
lisen hanterat deras ärende, kände jag att 
jag fick en kick. Det är precis det som den 
här nya enheten är till för att försöka råda 
bot på. Vi ska ta hand om utredningarna 
som kommer in så att de inte hamnar på 
hög och glöms bort. Vi i Västra Götaland 
kan bemöta kritiken eftersom vi startat en 
enhet som, vad jag vet, inte finns i den här 
omfattningen någon annanstans i Sverige, 
säger Bobbie Lohse. n

aktuellt

Fråga krimjouren  
om krimjouren

brottsoffersamordnarna i Storgöteborg 
också ska ligga under akututredningen. 
Sedan i februari i år finns även repre-
sentanter från Social resursförvaltning 
på krimjouren på dagtid. De jobbar med 
unga brottsmisstänkta, bistår i relations-
brott samt fungerar som en länk till stads-
delsförvaltningen i Göteborg.

IFL, initial förundersökningsledare, är 
de tidigare inre befälen, som nu är sam-
lade på krim-
jouren. Hising-
en är undantaget 
där inre befälen 
sitter kvar på 
grund av att 
stationen är den 
enda nattöppna 
stationen i Stor-
göteborg. 

IFL ansvarar 
för alla inkom-
na ärenden, är 
den initiala för-
undersökningsledaren och ansvarar för 
att ärendena drivs så långt som möjligt 
redan i initialskedet. KFL (Kvalificerad 
förundersökningsledare) övertar förun-
dersökningsledningen från IFL när de ini-
tiala åtgärderna utförts. 

Han eller hon ansvarar för att driva ären-
det vidare så långt som möjligt. KFL kva-
litetssäkrar även de ärenden som redovi-
sas i förundersökningsprotokoll eller ska 
överlämnas till någon annan enhet. 

Polisenheterna i Storgöteborg har inte 
längre något utredningsansvar, utan det 
ligger på utredningsenheten. På krimjour-
en har även IFL och KFL en resurs i form 
av spanare/utredare.

Lena Rundstedt berättar att hon upp-
lever att förväntningarna på krimjouren 

Den största för-
delen med vår 
centralisering 
är att vi inte går 
på det geogra-
fiska längre, 
utan på flödet 

Lena Rundstedt, enhetschef krimjouren 

Krimjour i  ny skepnad  
När får ni ert 
avrapporterings-
stöd? 
/David Fagerberg,  
gruppchef enhet Syd 
Svar: Jag antar 
att du menar 
krimjourens personal som kan 
vara behjälpliga med 24.8 förhör, 
LOB- förhör samt i övrigt en 
resurs för att få ut IGV-patrullen 
så fort som möjligt? Just nu är 
det ett starkt fokus på att redovisa 
B1:or och detta gäller även för 
krimjouren. De ärenden som vi 
tar oss an behålls och slutförs 
på enheten. Detta innebär att 
personalen hela tiden har en egen 
balans med ärenden som måste 
slutföras. Krimjourens möjligheter 
att utföra andra arbetsuppgifter är 
i dagsläget starkt begränsade.

Finns det något 
direktnummer 
som media kan 
komma fram till 
krimjouren på?  
/Björ Blixter, 
presstalesman, 
informationsenheten 
Svar: Nej, vi har ingen direkt 
linje utan de samtalen ska gå via 
växeln.

Vad kan vi på 
IGV förvänta 
oss att kunna 
få hjälp med av 
krimjouren? 
/Robin Nilsson, 
polisassistent, 
Göteborg city 
Svar:  Förhoppningen är att vi i 
framtiden ska kunna hjälpa IGV 
med exempelvis avrapportering, 
förhör, att skriva in förhör, så att 
patrullerna kommer ut snabbare. 
Tyvärr är vi inte där ännu.
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Genom polisernas närvaro i sociala 
medier ökar möjligheterna för 
allmänheten att ha en dialog med Polisen.

– Vi gör inlägg, lägger upp bilder 
och berättar om vår verksamhet medan 
allmänheten skriver 
in kommentarer med 
sina synpunkter. De 
kan även lämna tips 
och hjälpa oss att klara 
upp brott, säger Jonas 
Lomberg, områdespolis 
på Hisingen.

Poliserna som jobbar 
med Facebook har 
bland annat gjort inlägg 
från kvällar när de 
tillsammans med polisens 
volontärer åkt med på spårvagnar i 
området. Tack vare Facebook blir fler 
medvetna om att Polisen ibland åker med 
på kollektivtrafiken för att öka tryggheten 
bland resenärerna.

– Vi berättar om hur mycket alkohol vi 
förverkar och visar bilder från insatsen. 
Att vara polis på Facebook är som 
fotpatrullering på nätet, menar Joakim 
Simonsson, områdespolis i Tynnered.

Eftersom allmänheten har möjlighet 
att skriva kommentarer är det viktigt att 
bevaka sidorna och ta bort kommentarer 
som inte bör finnas på Polisens sidor. 
Det kan vara länkar till andra sidor med 
olämpligt innehåll eller kommentarer som 
inte är relevanta för Polisens verksamhet. 

aktuellt

Många olämpliga kommentarer fastnar 
direkt i ett språkfilter och visas aldrig på 
sidorna. 

På PKC har cirka 50 medarbetare fått 
lära sig hur sidorna ska bevakas och hur 
de ska hantera olämpliga kommentarer. 
Helena Bengtsson och Camilla Grimland 
från PKC har arbetat med att organisera 
arbetet med övervakningen av Polisens 
sidor på Facebook.

– Vi har många unga medarbetare 
som är vana att vara på nätet så detta är 
en välkommen sidouppgift för PKC. Vi 
kontrollerar sidorna minst en gång varje 
dygn och under årets alla dagar. Kommer 

det in något olämpligt 
så döljer vi det och 
är det något akut så 
vidtar vi åtgärder 
enligt våra vanliga 
rutiner. 

I april utvärderas 
pilotprojektet och 
myndigheten fattar 
då beslut om Polisens 
fortsatta närvaro 
på Facebook. För 
de enheter som vill 

starta i framtiden kommer myndigheten 
att överväga vilka rutiner som ska gälla 
för att starta en organisationssida på 
Facebook. 

– Vi sparar alla kommentarer som 
tagits bort så de som vill starta sidor i 
framtiden vet vad de kan mötas av, säger 
Afsaneh Habibi, kommunikatör på staben 
Storgöteborg.

Kanske ska Polisen i Västra Götaland 
även vara aktiva i andra kanaler som  
till exempel Twitter? 
– I framtiden, när ännu fler följer 
oss, har vi möjlighet att nå tusentals 
personer direkt via deras telefoner. Det 
är en spännande tanke, avslutar Afsaneh 
Habibi. n

Fotpatrullering  
på FacebookDen 15 februari startade  

vårens omgång av rekry-
tering till polisutbildningen. 
Från och med i år har några 
av antagningskraven änd-
rats.

Rikspolisstyrelsen har inför den sök-
omgång till polisutbildningen som 
började den 15 februari i år genomfört 
förändringar av antagningskraven och 
av urvalsprocessen. Förändringarna 
genomförs framförallt för att moder-
nisera antagningen till polisutbild-
ningen. 

De tidigare åldersgränser som gällt 
för sökanden har tagits bort. Sökande 
måste dock vara myndig. Kravet om 
att de sökande inte får ha kroniska 
sjukdomar har också tagits bort, lik-
som det tidigare kravet på att ha skri-
vit högskoleprovet. De förändringar 
som görs av urvals-processen är bland 
annat att möjligheten att i efterhand 
komplettera inlämnad ansökan är bort-
tagen. De fysiska testerna som genom-
förs är lika för män och kvinnor. 

Tidigare krav om ett samtal på en po-
lismyndighet för bedömning av lämp-
lighet är borttagen. 
* Språkprovet i svenska är borttaget. 
* Språkkunskaper utöver svenska och 
engelska ska styrkas med intyg. 
* Arbetslivserfarenhet räknas som en 
merit bara om den överstiger ett år. 
* Det är inte möjligt att åberopa re-
sultat från tidigare sökomgångar utan 
samtliga tester måste göras om.

– Vi vill med dessa förändringar ge 
möjlighet för fler att söka till polisut-
bildningen. Detta för att få ett så brett 
underlag möjligt, säger Kim-Lena 
Ekvall Svedenblad, chef för kompe-
tensutvecklingsenheten på Rikspolis-
styrelsen.

Källa: Rikspolisstyrelsen

Nya krav för den 
som vill bli polis

Text: Jan Strannegård

I början av året startade Tyn-
nered, Hisingen och Göteborg 
City sidor på Facebook. Nu har 
inläggen haft över 60 000 vis-
ningar och fler än 800 personer 
gillar aktiviteterna på Polisens 
sidor. 
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redaktören

ANNIKA LINDQVIST
Redaktör och kommunikatör

annika.lindqvist@polisen.se

En av mina favoritsysselsättningar har 
alltid varit att betrakta.  Att sitta på spår-
vagnen och låtsasläsa tidningen medan 
jag egentligen lyssnar till konversationen 

bredvid.  Att hänga i baren med en espresso för att 
kolla vilka människor som kommer och går. Att se 
men inte synas.

För att kunna skriva reportage måste jag först få 
betrakta för att kunna berätta och gestalta. Jag måste 
se men inte synas.

– Kan jag hänga på dig?
Ingen har hittills svarat nej. Och det gör mig ganska 
imponerad. En spanare, en utredare, en tekniker som 
aldrig träffat mig förut låter mig hänga på och berät-
tar sen på ett enkelt och lättfattlig sätt om sitt arbete, 
så att det blir bra citat i personaltidningen och på 
polisen.se. och intrapolis.  Enkelt. Eller hur?

Man skulle ju kunna tänka att här kommer ”store-
bror” och ser mig.
Man skulle också kunna tänka att fy… vad jobbigt 
att ha henne hängandes här hela dan. Och så alla 
frågor – vad gör du nu? Hur tänker du här? Varför 
gör du inte…?
Men nej. Det verkar som om många anställda inom 
polisen ärligt vill berätta om sin jobbverklighet. 
”Häng du på bara”, säger man.
Jag säger detsamma. Häng på. Fortsätt ringa och 
skriva om det goda arbete som görs hos oss. Vi 
hänger på.

Häng på...Maria Nicander FVA/tillstånds-
gruppen/vapen, Borås. 

– Alla tre sidorna är bra och det 
är en god idé att Polisen fi nns på 
Facebook där många människor är. 
Allmänheten är ju intresserad av 
vad Polisen gör och vi blir tillgäng-
liga. Men det är viktigt att den hålls 
uppdaterad.Tynnereds sida var den 
med mest personlig touch. Den 
hade också fl est gillamarkeringar 
och kommentarer och tips från lä-
sarna, en bra dialog helt enkelt. 

Magnus Ågerup, kommissarie 
och ställföreträdande enhetschef 
i Polisområde Syd 

– Metoden med polisen på Face-
book är bra – Polisen blir betydligt 
mer tillgänglig för allmänheten och 
det är ett informativt och brottsfö-
rebyggande forum, Allmänheten 
får en annan inblick i Polisens ar-
bete och det blir mer personligt.
Min grundinställning till Polisen 
på Facebook är positiv.

Göran Gustavsson, utrednings-
befäl i Uddevalla 

 – Det är viktigt att Polisen fi nns 
med där människorna fi nns. Just nu 
är Facebook ett sådant forum, men 
det gäller att hänga med för den 
världen förändras fort.
 

Helena Malmeling, polis-
assistent på ungdomsgruppen 
Uddevalla 

–  Det är bra att Polisen fi nns 
på Facebook. Ska man möta ung-
domar och jobba med dem måste 
man fi nnas i de forum där de 
fi nns.

Vad tycker du om polisen 
på Facebook?



  

    Posttidning B
Retur: Polisen/Länsmannen
Box 429, 40126 Göteborg


