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Förord
Polisen är ett centralt samhällsorgan med vittomfattande uppgifter. För att 
öka polisens förutsättningar att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt, har 
regeringen under 2000-talet tillfört nya resurser till verksamheten. I sam-
band med valrörelsen år 2006 uttalade Alliansen målet att det skulle finnas 
20 000 poliser i Sverige år 2010.

Det medförde att antalet poliser ökade med drygt 2 500 från år 2006 till 
2010. Regeringen har senare betonat att tillskottet förväntas leda till att 
polisen blir synligare, och det finns också förväntningar på bättre verksam-
hetsresultat. Mot denna bakgrund har Brå fått i uppdrag av regeringen att 
utvärdera satsningen. Detta är den första delrapporten. En slutrapport ska 
lämnas i oktober 2014.

Studien har genomförts och skrivits av Anna Eksten, som också varit pro-
jektledare, Anna-Lena Beutgen, Hanna Sofia Johansson och Linnea Litt-
mann, samtliga utredare på Brå, samt Stina Holmberg, enhetschef. Victor 
Ståhl, utredare på Brå, har varit behjälplig i den ekonomiska analysen. Do-
cent Peter Lindström har granskat rapporten vetenskapligt och lämnat vär-
defulla synpunkter. Samverkan har skett med Rikspolisstyrelsen.

Stockholm i maj 2013

Erik Wennerström
Generaldirektör  Stina Holmberg

    Enhetschef
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Sammanfattning
I samband med valrörelsen 2006 uttalade Alliansen målet att Sverige skulle 
ha 20 000 poliser 2010. Det innebar att antalet poliser skulle öka med drygt 
2 500 från år 2006 till 2010.1 Regeringen har senare betonat att tillskottet 
av poliser förväntas leda till att polisen blir synligare, och efterhand har 
det också kommit förväntningar på bättre verksamhetsresultat. Mot denna 
bakgrund har regeringen gett Brå i uppdrag att utvärdera satsningen. En 
första rapport lämnas i maj 2013; en slutrapport kommer senast den första 
oktober 2014. Brå har därutöver valt att publicera en ytterligare rapport 
som presenteras i januari 2014.2

Fyra övergripande frågor tas upp i föreliggande rapport:
1. Vilka direktiv har regeringen gett under perioden om hur polisen ska 

använda de nya resurserna och vilka resultat som ska uppnås?
2. Hur stor är resursökningen, mätt med olika mått och vilka verksam-

hetsområden har resurserna gått till? 
3. Hur planerade polisen för de nya resurserna och vilka problem upp-

stod?
4. Hur har polisens verksamhetsresultat utvecklats under perioden? 

I Brås bedömning diskuteras hur resultatutvecklingen ska bedömas i rela-
tion till satsningen, det vill säga om resultaten har förbättrats i den omfatt-
ning som kan förväntas med hänsyn till satsningens storlek.

Ökad synlighet regeringens tydligaste mål för satsningen
Brå har studerat budgetpropositionerna och Polisens regleringsbrev under 
åren 2006–2012. Genomgången visar att direktiven varierat en del år från 
år, när det gäller både inriktning och mål. Ökad synlighet är det som mest 
konsekvent lyfts fram som mål för satsningen på fler poliser. Genom ”fler 
poliser på gator och torg” ska brottsligheten minska och tryggheten öka. 
Målet att öka synligheten operationaliseras från och med 2008 till att minst 
50 procent av den polisiära tiden ska ske i yttre tjänst. Under den senare 
delen av perioden har regeringen dock även betonat utredningsresultaten 
allt starkare. Antalet och andelen brott som klaras upp ska öka. Dessa två 
mål knyts samman genom fokus på att poliser i yttre tjänst ska göra alltmer 
långtgående utredningsåtgärder på brottsplatsen. 

Under de senaste åren minskar betoningen på ökad synlighet som ett vär-
de i sig i det brottsförebyggande arbetet. Då betonas i stället strategiska, 

1 I realiteten ökade antalet poliser med närmre 3 000 fram till år 2011, vilket ledde till att det i december 
2011 fanns ca 20 400 poliser. Detta har korrigerats följande år för att komma tillbaka till en nivå på 
20 000 poliser.

2 Skälet till detta är att Brå under vintern och våren 2013 gjorde två stora enkätundersökningar om poli-
sens syn på dels det brottsförebyggande, dels det utredande arbetet. För att inte vänta alltför länge med 
att presentera resultaten av undersökningen har en extra rapport lagts in i början av år 2014. 
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planerade brottsförebyggande insatser som det centrala. Dessa ska utgå 
från Polisens underrättelsemodell PUM och dess planerings- och dokumen-
tationssystem PUM-A. 

Brå har även studerat Polisens så kallade planeringsförutsättningar under 
perioden, det vill säga Rikspolisstyrelsens (RPS) direktiv till polismyndig-
heterna. Det framgår då att dessa direktiv ligger väl i linje med regeringens 
intentioner och förmedlar samma prioriteringar.

Ökningen inte så stor som man kan tro 
Under åren 2006–2011 ökade antalet poliser med 2 866 i polismyndig-
heterna; en ökning med 17 procent. Med måttet antalet nya poliser är det 
alltså en relativt stor satsning. Men resursökningen kan mätas på flera olika 
sätt. I stället för att mäta hur antalet personer som arbetar som polis har 
ökat, kan man studera ökningen av antalet årsarbetskrafter, vilket speglar 
den reella resurstidsökningen. Med hänsyn till att många av de nya poli-
serna är unga och tjänstlediga för vård av barn eller arbetar deltid är detta 
ett mer rättvisande mått. Antalet årsarbetskrafter ökade med 2 034, vilket 
är en ökning med 13 procent. Om man även räknar in hur antalet civilan-
ställda inom polisen utvecklats förändras bilden ytterligare något. Då har 
det totala antalet polisanställda årsarbetskrafter ökat med 11 procent. Tar 
man hänsyn till befolkningsutvecklingen under perioden blir ökningen av 
polisanställda 7 procent per capita.3 

Slutligen kan också nämnas att även polisens arbetsbörda ökade under 
perioden. Antalet anmälda brott ökade med 16 procent mellan 2006 och 
2011.4 

Ökningens storlek varierar mellan polismyndigheterna
Den reella ökningen i inom polismyndigheterna är alltså i genomsnitt 11 
procent fler årsarbetskrafter.5 Ökningens storlek varierar dock kraftigt mel-
lan myndigheterna. Störst är ökningen i Halland, där årsarbetskrafterna 
ökat med 24 procent, följt av Jönköping och Jämtland (20 respektive 17 
procents ökning). Lägst är ökningen i Uppsala – där har antalet årsarbets-
krafter i stället minskat med 3 procent. I Värmland, Västernorrland och 
Södermanland ligger ökningen av årsarbetskrafter på cirka 3 procent. Polis-
myndigheterna verkar vara relativt omedvetna om sin reella resursökning, 
det vill säga ökning i årsarbetskrafter totalt för poliser och civila, och i 
stället främst fokusera på ökningen av antal poliser. Flera av de polismyn-
digheter som totalt sett knappt ökat i årsarbetskrafter har själva en bild av 
att de fått kraftigt ökade resurser eftersom antalet poliser har ökat. 

Hälften av myndigheterna ville ha fler aspriranter än de fick
Drygt hälften av polismyndigheterna är missnöjda med antalet tilldelade 
aspiranter. Bland dem återfinns såväl större som mindre myndigheter. Res-
terande myndigheter tycker att tilldelningen tillgodosåg deras behov.

De allra flesta myndigheterna ville främst förstärka den yttre verksamhe-
ten. Tydligast framkommer detta från de tre storstadsmyndigheterna. De 

3 Antalet invånare i Sverige ökade med 400 000 under perioden. Per 100 000 invånare är ökningen i 
årsarbetskrafter 7 procent. 

4 För den intresserade kan nämnas att det dock inte finns något som tyder på att den reella brottsligheten 
har ökat, enligt Brås årliga brottsofferundersökning NTU. 

5 Här relateras inte siffran till befolkningsökningen.
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mindre myndigheterna såg även ett behov av att förstärka sina utrednings-
enheter och en möjlighet att införa de specialistfunktioner som varje myn-
dighet förväntas ha. En del myndigheter hade dock inga tydliga tankar eller 
planer kring detta – cheferna på lokal nivå fick själva bestämma var de nya 
poliserna skulle arbeta.

I praktiken har, enligt myndigheternas bild, de nya resurserna i stor ut-
sträckning gått till arbete i yttre tjänst. 

Mer tid i yttre tjänst men andelen  
av verksamheten totalt har inte ökat 
I enlighet med myndigheternas egen bild ökade antalet resurstimmar i yttre 
tjänst under perioden. Men av polisens tidredovisning framgår att arbetet 
i polishuset (inre tjänst) också ökade. Totalt sett är fördelningen mellan 
arbete i yttre respektive inre tjänst oförändrad.

RPS – och senare regeringen – har satt upp målet att hälften av de poli-
siära timmarna ska vara i yttre tjänst. Utifrån Brås sätt att räkna var an-
delen av polisernas tid i yttre tjänst ganska nära 50 procent år 2011 (45 
procent). Det är dock ingen direkt ökning sedan år 2006, då andelen var 
44 procent. Det finns dock stora variationer inom de olika polismyndig-
heterna. Vissa myndigheter har till exempel ökat andelen resurstimmar i 
yttre tjänst markant.

Satsningen har främst gått till  
specialistfunktioner och särskilda satsningar
I studien framkommer att det inte främst tycks vara det händelsestyrda 
arbetet och utredning av mängdbrott som ökat – vare sig i yttre eller inre 
tjänst – utan olika former av specialisttjänster och -grupper och särskilda 
satsningar samt planlagt brottsförebyggande arbete. 

Polismyndigheterna har i linje med regeringens direktiv främst placerat 
de nyexaminerade poliserna i yttre synlig tjänst. Samtidigt har emellertid 
en stor del av de erfarna poliserna omplacerats till olika former av specia-
listfunktioner och särskilda satsningar både i yttre och inre tjänst. Det gäl-
ler till exempel gatulangningsgrupper, ungdomsgrupper, GOB-satsningen,6 
LOKUS,7 hanterare,8 olika former av spanare, tjänster vid kriminalunder-
rättelsetjänsten och för personsäkerhetsarbete samt brottsoffersamordnare. 

Brister i polisens planering för de nya resurserna
Utökningen av poliser under relativt kort tid innebar att polismyndighe-
terna fick ta emot en stor mängd polisaspiranter.9 Antalet poliser i polis-
myndigheterna ökade med drygt 2 800 fram till år 2011, men eftersom det 
var stora pensionsavgångar under de aktuella åren utbildades hela 6 500 
aspiranter. Brå har genom en enkät till alla myndigheter ställt frågor om hur 
mottagandet fungerade. 

De flesta myndigheter utökade antalet handledare för aspiranterna inom 
den ordinarie personalen, och en del övergick från individuell handled-
ning till grupphandledning. Det ökade behovet av handledning innebar att 

6 GOB står för grov organiserad brottslighet.
7 LOKUS står för lokal brottsplatsundersökare.
8 Hanterare är en polis som ansvarar för kontakten med informatörer.
9 Polisaspiranterna går sista terminen på sin utbildning och har en tidsbegränsad anställning i ett lokalt 

polisdistrikt. 



Brå rapport 2013:12

9

många av de mest erfarna poliserna fick nedprioritera sina ordinarie arbets-
uppgifter. Det lyfter många polismyndigheter fram som en svårighet.

RPS tog fram en skriftlig vägledning för hur de nya aspiranterna skulle 
tas emot, men en hel del myndigheter önskar att de hade fått mer informa-
tion och hjälp från RPS inför mottagandet. RPS har själva granskat hur 
myndigheterna i fem län planerade för utökningen av antalet poliser. Deras 
bedömning är att den långsiktiga planeringen var otillräcklig. 

Oerfarna poliser med hög rörlighet 
Polisen är en myndighet som är känslig för personalrörlighet, eftersom alla 
tillgängliga poliser i princip redan är anställda någonstans inom organi-
sationen. Slutar någon eller byter arbetsplats kan det vara svårt att finna 
en ersättare. Problemen med geografisk rörlighet tas upp av polismyndig-
heterna i flera glesbygdslän – de är oroliga att de nya aspiranterna kommer 
att sluta efter kort tid och flytta till storstadslänen. Men det som i första 
hand oroar polismyndigheterna är en ökad intern rörlighet – framför allt 
från yttre till inre verksamhet. De ser en tendens att unga poliser i dag 
är mer benägna att byta tjänst än tidigare generationer. Detta medför att 
många län ständigt har nyexaminerad personal i yttre tjänst

En annan utmaning som myndigheterna tar upp är att andelen unga, oer-
farna poliser är ovanligt stor för närvarande. Det beror inte bara på sats-
ningen, utan även på att pensionsavgångarna varit ovanligt stora de senaste 
åren. Det medför att det kommer att finnas ett stort behov av vidareutbild-
ning de närmaste åren.

Något fler brott personuppklaras – men andelen är oförändrad 
Rapportens sista avsnitt belyser hur polisens verksamhetsresultat utvecklats 
i samband med att resurserna har förstärkts. Ett centralt uppföljningsmått 
är antalet och andelen anmälda brott som personuppklaras.10 Andelen har 
legat i stort sett oförändrad från år 2006 till 2012. År 2012 var andelen 17 
procent. Antalet anmälda brott som personuppklaras per år har dock ökat 
med 8 procent. 

Brå har även prövat ett nytt sätt att mäta personuppklaringen, där en del 
av de anmälningar som rimligen inte borde räknas in i personuppklaringen, 
har tagits bort från basen. Det rör sig till exempel om brott begångna av 
minderåriga och om händelser som senare visar sig inte vara något brott. 
Då ökar personuppklaringen med ett par procent. 

Brå har också analyserat om resultaten har förbättrats mer i de myndig-
heter som fått mest nya resurser jämfört med de myndigheter som fått min-
dre resurser. Det har inte gått att finna något tydligt sådant samband. 

Mer brottsförebyggande arbete – men brister i kvalitet
Att bedöma hur polisens brottsförebyggande arbete utvecklats under åren 
2006–2012 är svårare än att studera utredningsresultaten. Antalet redovi-
sade timmar i brottsförebyggande arbete har ökat. Införandet av underrät-
telsemodellen PUM och planerings- och dokumentationssystemet PUM-A 
har också medfört att det brottsförebyggande arbetet har blivit mer struk-
turerat och planerat. År 2012 registrerades 3 176 brottsförebyggande in-
satser i PUM-A, där det ska framgå hur arbetet planerats, hur valet av 
insats gick till och om insatsen följts upp eller utvärderats. Den analys av 

10 Att ett brott personuppklarats innebär att det har lett till åtalsunderlåtelse, strafföreläggande eller åtal.
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dokumentationen av insatser i PUM-A som RPS löpande gör, visar att det 
fortfarande finns en hel del brister i sättet att planera och följa upp insat-
serna. Tre fjärdedelar av insatserna i PUM-A har, enligt dokumentationen, 
inte föregåtts av någon kartläggning eller analys av det aktuella problemet. 
För 90 procent av insatserna saknas en uppföljning eller utvärdering.

Det finns dock stora variationer mellan myndigheterna när det gäller kva-
liteten i arbetet med PUM. 

Slutligen kan också nämnas att samverkan mellan polis och kommun i 
det brottsförebyggande arbetet har ökat under perioden. Så kallade samver-
kansavtal kring frågorna har tecknats och fanns under år 2012 i 85 procent 
av alla kommuner. 

Högt förtroende och ökad trygghet
De övriga verksamhetsaspekter som Brå har studerat är handläggningstider 
– som blivit något kortare – samt bemötande. Polisens bemötande upplevs 
överlag som bra. 

Därutöver har Brå också i den årliga Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU) studerat hur allmänhetens förtroende för polisen har utvecklats un-
der perioden och om tryggheten i befolkningen förändrats. Det framgår att 
det finns ett högt förtroende för polisen, men den siffran har varit oföränd-
rad under perioden. Däremot har det skett en förändring när det gäller an-
delen i befolkningen som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen. 
Den andelen har minskat från 21 till 15 procent. Här bör dock framhållas 
att tryggheten och oron för brott påverkas av en rad faktorer utöver poli-
sens arbete.

Brås bedömning 
I regeringens uppdrag ingår att Brå ska bedöma vad som är rimliga förvänt-
ningar på Polisen utifrån satsningen. Låt oss först konstatera att ökningen i 
årsarbetskrafter inte varit så stor som man skulle kunna tro. 

När man ska diskutera hur stora resultatförbättringar som är rimliga uti-
från satsningen bör man också hålla i minnet att de nya poliser som tillkom-
mit alla är unga och oerfarna. Under sin första tid torde de snarare ”ta” 
arbetstid i form av handledning än innebära en reell förstärkning. Andelen 
nya, oerfarna poliser inom organisationen är dessutom avsevärt större än 
den ökning av antalet poliser som skett. Detta eftersom det varit ovanligt 
stora pensionsavgångar inom polisen under perioden. Närmare en tredjedel 
av alla poliser som är anställda i dag, anställdes under åren 2006–2011.

Mot ovanstående bakgrund kan man diskutera hur stora förväntningar 
på förbättrade resultat det är rimligt att ha utifrån satsningen. Det är möj-
ligt att effekterna av ökningen blir tydligare om man studerar frågan om ett 
par år. Med detta sagt kan Brå konstatera att polisens resultatförbättringar 
under perioden får ses som ganska marginella, även om tendensen, om man 
väger samman alla olika resultatmått, är positiv. 

Varför har ökningen av antalet poliser  
inte lett till högre personuppklaring? 
Antalet personuppklarade brott har ökat något, och handläggningstiderna 
har blivit kortare. Andelen brott som personuppklaras har dock inte ökat, 
även om nivån för alla studerade år blir något högre om personuppkla-
ringsmåttet renodlas på ett mer rättvisande sätt. 
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Hade polismyndigheterna kunnat utnyttja de extra resurserna på ett bätt-
re sätt för att höja personuppklaringen? Ja, enligt Brås mening hade detta 
troligen varit möjligt om de ökade resurserna i större utsträckning satsats 
på det händelsestyrda arbetet och därmed inneburit en möjlighet till fler och 
mer långtgående utredningsåtgärder på brottsplatsen.

I sina direktiv till de nya resurserna betonade regeringen först uteslutande 
att polisen skulle bli mer synlig och arbeta mer brottsförebyggande. I slutet 
av perioden sattes också målet om en högre uppklaring. Brå bedömer att 
Polisen har placerat de extra resurserna i linje med regeringens direktiv när 
det gäller synlighet och att öka tiden för det brottsförebyggande arbetet, 
men inte när det gäller förutsättningarna för att uppnå en högre person-
uppklaring. 

För att målet om ökad synlighet och målet om ökad uppklaring inte ska 
bli motsägelsefulla krävs att en stor del av utredningsarbetet görs i yttre 
tjänst och då skulle antalet poliser som arbetar i den händelsestyrda verk-
samheten behöva öka. Den bild som förmedlas genom Brås enkät och in-
tervjuer med berörda i polismyndigheterna är dock att man överlag inte 
prioriterat detta område. En stor del av de nya poliserna har visserligen pla-
cerats i den händelsestyrda verksamheten. Samtidigt har emellertid erfarna 
poliser flyttats till andra tjänster. Det har lett till att den händelsestyrda 
verksamheten i många polisområden ligger kvar på samma storleksordning 
som före satsningen. En stor del av de extra resurserna har man i stället lagt 
på specialistfunktioner och särskilda satsningar. Specialistfunktionerna be-
döms vara en konsekvens av både ökade krav på Polisen och egna initiativ 
från Polisen. Dessa nya tjänster fyller alla en funktion. Man bör dock vara 
medveten om att varje ny sådan tjänst inrättas på bekostnad av något an-
nat – i sista hand på bekostnad på den händelsestyrda verksamheten och 
därmed möjligheten att göra fler och mer långtgående utredningsåtgärder 
på brottsplatsen.11 

Har det brottsförebyggande arbetet förbättrats?
Frågan om i vad mån utökningen av antalet poliser lett till bättre resultat 
i det brottsförebyggande arbetet, är svår att besvara. Detta eftersom det 
är mindre tydligt exakt vilka ”resultat” regeringen förväntar sig. Tidigare 
var regeringens mål för det brottsförebyggande arbetet oftast formulerade 
i termer av att anmälningarna rörande vissa typer av brott skulle minska. 
De senaste åren har regeringen inte längre satt upp sådana mål för Polisen. 
Enligt Brås mening är detta en motiverad förändring, främst med hänsyn 
till att anmälningsbenägenheten spelar en stor roll för utvecklingen av anta-
let anmälda mängdbrott. Därtill kommer att den forskning som finns pekar 
på att polisen inte på något avgörande sätt kan påverka brottsutvecklingen 
på nationell nivå (Weisburd och Piquero 2008, Pratt och Cullen 2005). 
Mot den bakgrunden anser vi det inte så meningsfullt att relatera polisens 
resursökning under perioden till vare sig hur den anmälda brottsligheten 
utvecklats eller till vad självrapporteringen i NTU visar.

Däremot finns det forskning som visar att riktade insatser på lokal nivå 
mot enskilda brottstyper kan minska dessa brott under projekttiden (Sher-
man m.fl. 1997). I Sverige är Kronobergsmodellen ett sådant exempel (Brå 
2009:5). Det är dock mycket ovanligt att polisen initierar eller deltar i pro-
jekt om brottsförebyggande insatser som utvärderas på ett sådant sätt att 
man kan dra några mer generella slutsatser om insatsernas effekter. Därmed 

11 I några fall är specialistfunktionerna dock till för att förbättra det långtgående utredningsarbetet på 
brottsplatsen. Så är till exempel fallet med lokala brottsplatsundersökare, så kallade LOKUS. 
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går det heller inte att säga i vad mån resultatet av det brottsförebyggande 
arbetet på lokal nivå har förbättrats sedan år 2006.

Om man i stället väljer att tolka ordet resultat som ”prestationer” ser 
bilden något mer positiv ut. Polisen har i flera bemärkelser utvecklat det 
brottsförebyggande arbetet under perioden. För det första har satsningen 
lett till att det finns fler poliser i synlig yttre tjänst. För det andra har syste-
met med PUM och PUM-A utvecklats. Antalet planerade brottsförebyggan-
de insatser som dokumenterats i PUM-A har mångdubblats. För det tredje 
har samarbetet med kommunerna i arbetet utvecklats genom införandet av 
de så kallade samverkansavtalen, som nu finns i de flesta kommuner. 

Risk att volym och dokumentation  
prioriteras högre än innehållet
I flera avseenden tycks alltså polisen i dag satsa mer på brottsförebyggande 
arbete än de gjort tidigare. Om de därmed har förbättrat arbetet i den om-
fattning som skulle kunna förväntas utifrån regeringens satsning, kan dis-
kuteras. Arbetet har visserligen utvecklats, men har fortfarande påtagliga 
kvalitetsproblem.

Det är positivt att polisen samverkar mer med socialtjänsten och genom-
för fler insatser tillsammans med dem och att antalet insatser i PUM-A har 
ökat. Men varken insatserna i samverkan med kommunen eller insatserna i 
PUM-A tycks ha något riktigt starkt fokus på resultat. I Brås kartläggning 
av samverkansavtalen uppskattade alla berörda att samarbetet blivit bättre, 
men det var en minoritet som såg någon tydlig skillnad mot tidigare när 
det gäller insatsernas kvalitet och resultat. Polisen analyserar i alltför liten 
utsträckning om den planerade insatsen är optimal i relation till målet. 

Mer fokus på kvalitetsfrågorna i nästa rapport
Oavsett hur mycket resurserna har ökat, är Brås bedömning att det finns 
en odiskutabel potential för polisen att förbättra sitt arbete. För det krävs 
främst högre kvalitet i arbetet men också en medveten prioritering av de 
samlade resurserna. I vår nästa rapport kommer fokus att ligga på kvalitets-
bristerna och förbättringsmöjligheterna.
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Inledning
Polisen är ett centralt samhällsorgan med vittomfattande uppgifter. Uppgif-
terna innebär allt från utryckningar i akuta brottssituationer, strukturerade 
brottsförebyggande insatser och bevakning av brottsligheten till service till 
allmänheten och utredningar av anmälda brott. För att öka polisens förut-
sättningar att genomföra sitt uppdrag på ett bra sätt, har regeringen under 
2000-talet tillfört nya resurser till verksamheten. I samband med valrörel-
sen år 2006 uttalade Alliansen målet att det skulle finnas 20 000 poliser 
i Sverige år 2010.12 Det innebar att antalet poliser skulle öka med drygt 
2 500 från 2006 till 2010. Regeringen har senare betonat att tillskottet 
av poliser förväntas leda till att polisen blir synligare, och det finns också 
förväntningar på ett bättre verksamhetsresultat. Mot denna bakgrund har 
regeringen gett Brå i uppdrag att utvärdera satsningen.

Uppdraget
I uppdraget, som gavs till Brå i april 2012, utvecklar regeringen bakgrunden 
till utvärderingen. Där anges att analysen ska ske med utgångspunkt i de 
förutsättningar som gällde för polisens verksamhet 2006 och för perioden 
fram till och med 2012. I uppdraget ingår att kartlägga hur resurstillskotten 
använts inom Polisen och att analysera utvecklingen av Polisens resultat. En 
bedömning av resursökningarnas betydelse för resultatet ska också göras. 
Regeringen vill även att Brå identifierar eventuella hinder som står i vägen för 
ett bättre verksamhetsresultat där både faktorer som Polisen kan styra över 
och sådant som ligger utanför Polisens kontroll belyses (Ju2012/2428/PO). 

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 1 juni 2013 och 
slutredovisas den 1 oktober 2014.

Frågeställningar 
Uppdragets primära frågeställningar är följande:

1. Hur har resurserna använts, med fokus på fördelningen mellan olika 
delar av verksamheten?

2. Hur har polismyndigheterna planerat för förstärkningarnas använd-
ning?

3. Hur har polisens resultat utvecklats under perioden, och vad är rimliga 
förväntningar på att resursökningen borde ha lett till? 

4. Vilka faktorer, som polisen kan respektive inte kan påverka, kan ha 
haft betydelse för hur resultaten utvecklats?

5. Vad är rimliga förväntningar på Polisen och hur ska verksamheten mä-
tas? 

12 Att det just blev siffran 20 000 torde främst bero på att det är en jämn siffra som Alliansen hade med i 
sin valkampanj, snarare än på närmare beräkningar av det exakta behovet av nya poliser. 
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Beskrivningen och analysen ska omfatta utvecklingen på både nationell 
nivå och myndighetsnivå.

Tre rapporter kommer att presenteras
Brå har valt att dela upp sin redovisning av uppdraget i tre rapporter. Detta 
är den första, och den belyser de tre första av regeringens frågor. I januari 
2014 kommer vi att presentera ytterligare en rapport som ger en fördju-
pad beskrivning av de hinder som Polisen står inför i dag när det gäller 
att förbättra både uppklaring och brottsförebyggande arbete. Syftet är att 
besvara den fjärde av regeringens frågor i uppdraget. Den rapporten kom-
mer att bygga på två enkäter till poliser i sammanlagt sju län. Den ena rör 
den brottsförebyggande verksamheten, den andra utredningsverksamheten. 

Den tredje och avslutande rapporten kommer den 1 oktober 2014. Den 
kommer främst att rikta in sig på vad som är rimliga förväntningar på 
polisen och på hur polisen ska utveckla sitt arbete för att motsvara dessa 
förväntningar. Den kommer också att diskutera hur polisens verksamhet 
skulle kunna mätas på ett mer rättvisande sätt än i dag. 

Datakällor
Denna rapport bygger på en rad olika datakällor. De viktigaste är följande:

•	 Styrdokument för Polisen i form av budgetpropositioner och regle-
ringsbrev. 

•	 Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar.
•	 Polisens årsredovisningar.
•	 En enkät som besvarats av samtliga polismyndigheter.
•	 Uppgifter från polisens verksamhetsuppföljning. 
•	 Polismyndigheternas tidredovisning i kombination med muntliga upp-

gifter.
•	 Intervjuer med nyckelpersoner centralt och inom polismyndigheterna.
•	 Kriminalstatistik om uppklarade brott.
•	 Uppgifter i PUM-A.13 
•	 Rikspolisstyrelsens statistik om servicenivåer.
•	 Uppgifter från Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU). 
•	 Uppgifter från tidigare utredningar och forskning. 

Hur de olika datakällorna använts beskrivs närmare i de delar av rapporten 
där de används. 

Rapportens disposition
Nedan följer först ett kapitel om vilka direktiv från riksdag och regering 
som Polisen fått under den aktuella perioden. Direktiven är en viktig ut-
gångspunkt för att kunna värdera om Polisen fördelat sina nya resurser 
på det sätt som riksdag och regering önskat. De styrdokument som vi gått 
igenom är budgetpropositionerna och regleringsbreven. 

Det därpå följande kapitlet belyser hur polismyndigheterna planerade för 
utökningen av aspiranter/poliser och hur de ser på satsningen och dess ef-
fekter. 

Länspolismyndigheternas14 bild av hur resurserna fördelats ställs i det 
följande kapitlet mot en mer statistisk redovisning av hur resurserna har 

13 PUM-A är Polisens system för dokumentation av planlagda brottsförebyggande insatser.
14 För enkelhetens skull kommer vi fortsättningsvis att skriva polismyndigheterna, trots att det endast är 

länspolismyndigheterna som avses. 
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fördelats, enligt tillgänglig statistik från Rikspolisstyrelsen (RPS) och po-
lismyndigheterna. Redovisningen avser både hur de nya resurserna förde-
lats mellan polismyndigheterna och, så långt möjligt, fördelningen när det 
gäller verksamhetsinriktning. Det avslutande kapitlet tar upp hur Polisens 
resultat utvecklats under perioden (2006–2011). I samband med att vi tar 
upp hur personuppklaringen utvecklats kommer Brå också att presentera 
ett alternativt mått på personuppklaring. 

Bakgrund
Målsättningen att öka antalet poliser påbörjades redan av den socialde-
mokratiska regeringen 2003. För att nå upp till cirka 19 000 poliser to-
talt fattade dåvarande regering beslut om att tillföra polisorganisationen 
4 000 poliser. Studenterna påbörjade polisprogrammet vårterminen 2003 
med planerad aspirantutbildning på polismyndigheterna från våren 2005 
och framåt. I samband med valrörelsen 2006 uttryckte Alliansen att antalet 
poliser skulle öka ännu mer, till 20 000 poliser. Skillnaden mellan den soci-
aldemokratiska regeringens målsättning jämfört med Alliansens var således 
cirka 1 000 poliser.

Den nya regeringen satte också en tidsgräns för satsningen – ökningen 
skulle vara genomförd år 2010. Efter Alliansens valseger hösten 2006 in-
ledde Rikspolisstyrelsen därför arbetet med att öka utbildningsvolymerna 
på polisprogrammet för att uppnå regeringens mål. Målet uppfylldes vid 
halvårsskiftet 2010. 

Polisens organisation
Förutom RPS, Rikskriminalpolisen och Statens kriminaltekniska laborato-
rium består Polisen av 21 polismyndigheter, en för varje län. Varje polis-
myndighet leds av en polisstyrelse, i vilken en länspolismästare och politiker 
utsedda av regeringen ingår. Polisstyrelsen beslutar om verksamhetsplan, 
budget, inre organisation samt arbetsordning inom myndigheten, medan 
länspolismästaren ansvarar för den löpande verksamheten och ekonomin. 
Polismyndigheterna styr själva hur de ska organiseras, vilket skapar vissa 
variationer. I regel finns dock enheter för utredning och lagföring, brotts-
förebyggande arbete samt service. Storleken på myndigheterna varierar, 
både geografiskt och i antal anställda poliser. I Stockholm finns exempelvis 
över 5 500 poliser jämfört med Gotlands knappt 100 (RPS 2013). 
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Direktiv

Av budgetpropositioner och regleringsbrev framgår att riksdagen och 
regeringen önskade att polisen – med hjälp av satsningen – skulle för-
bättra sitt arbete på följande sätt under perioden 2006–2012:
•	 Öka antalet och andelen arbetad tid i yttre tjänst.
•	 I större utsträckning utgå från PUM och PUM-A i det brottsförebyg-

gande arbetet. 
•	 Bidra till att brottsligheten minskar, eller åtminstone inte ökar. 
•	 Överlämna fler ärenden/brott till åklagare.
•	 Personuppklara fler, och en högre andel, brott.
•	 Förkorta handläggningstiderna. 
•	 Särskilt satsa på ungdomar, våldsbrott och ”mängdbrott”.
•	 Bidra till att en ökad andel av befolkningen känner sig trygg.
•	 Bibehålla och helst öka förtroendet för polisen. 
•	 Förbättra polisens service. 

Syftet med detta avsnitt är att studera vilka förväntningar riksdag och re-
gering haft på hur de nya poliserna skulle användas och vilka mål som 
därmed skulle uppnås. Direktiven studeras utifrån tre områden: brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbete, utredning och lagföring samt öv-
riga områden. Avsnittet bygger på de primära styrdokumenten för Polisen: 
budgetpropositioner och regleringsbrev.15 

Brottsförebyggande arbete
Alla budgetpropositioner och regleringsbrev under de studerade åren inne-
håller direktiv för brottsförebyggande arbete. I budgetpropositionen för 
2007, den första som den nytillträdda borgerliga alliansregeringen presen-
terade, lanserades målet att antalet poliser skulle öka till 20 000 till år 
2010, med huvudsyftet att den polisiära närvaron skulle öka. Polisen skulle 
alltså bli mer synlig och därmed också förebygga fler brott. Fram till och 
med år 2010 definierade riksdag och regering målet för detta arbete som att 
brottsligheten ska minska. År 2011 är målet däremot uteslutande operativt. 

De nya poliserna ska placeras i yttre tjänst 
Användningen av de nya poliserna preciserades ytterligare i budgetpro-
positionerna för 2008 och 2009. Här betonades åter ökad synlighet och 
närvaro, som förväntas förebygga brott, men även öka allmänhetens trygg-

15 I den löpande texten anges endast vilket år de olika dokumenten kommer från. I litteraturlistan i slutet av 
rapporten ges referenserna i sin helhet.
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het och förtroende för rättsväsendet. Det betonas också att polisen ska vara 
synlig i hela landet, även i glesbygden. 

Synlighetsmålet ska uppnås genom att de nya poliserna placeras i yttre 
tjänst. I 2009 års budgetproposition har regeringen anpassat sig till Polisens 
eget mål som innebär att ”femtio procent av resurstiden ska bedrivas i yttre 
tjänst vid utgången av 2010”. Samma år betonas också att poliserna ska 
arbeta brottsförebyggande på de tider och platser där flest brott begås.

Synlighetsmålet är fortsatt centralt även i budgetpropositionen för 2010.

Lokalt förankrad polis
Synlighet kan bland annat öka genom att polisen blir mer lokalt förankrad. 
Regeringen understryker i budgetpropositionen för 2007 att det är viktigt 
att utökningen av antalet poliser leder ”till en lokalt förankrad polis i hela 
landet”. En annan aspekt av den lokala förankringen är samverkan med 
kommunen. Detta tas upp i regleringsbrevet för 2007, där det anges att po-
lismyndigheterna ska upprätta lokala samverkansavtal med kommunerna.16 

Planlagt och underrättelsestyrt brottsförebyggande arbete 
Från och med år 2008 betonas i styrdokumenten alltmer att det brotts-
förebyggande arbetet ska bedrivas planlagt och underrättelsestyrt. Till sin 
hjälp för att nå detta mål har polismyndigheterna ”Polisens underrättelse-
modell” (PUM). Tanken med PUM är att det brottsförebyggande arbetet 
ska bli mer effektivt. Kortfattat förväntas det brottsförebyggande arbetet 
baseras på underrättelseinformation och, på grundval av det, en analys av 
vilka brottsförebyggande insatser som ska vidtas. Med hjälp av PUM hop-
pas regeringen att kunskapen om vilka brottsförebyggande metoder som är 
mest framgångsrika ska öka. I budgetpropositionen för 2012 betonas också 
vikten av att följa upp och utvärdera arbetet för att göra det ”möjligt att 
rikta insatser, sprida goda exempel och göra utbildningsinsatser”. 

Trygghet och förtroende för polisen
Tillsammans med det brottsförebyggande målet nämns vissa år – men inte 
alla – även allmänhetens trygghet och förtroende för polisen. I reglerings-
brevet för 2008 anges att Polisen ska arbeta för att öka allmänhetens trygg-
het. År 2010 tillkommer förväntningar på att allmänhetens förtroende för 
polisen ska öka (genom att färre brott begås och att uppklaringen ökar). 

Ingripande verksamhet omnämns inte
En omfattande del av arbetet för poliser i yttre tjänst utgörs av ingripande 
verksamhet (larm). Trots att ingripande verksamhet utgör en stor del av 
polisens arbete, nämns den inte som prioriterad i vare sig budgetpropositio-
nerna eller regleringsbreven.

Utredning och lagföring 
Även om budgetpropositionerna och regleringsbreven främst fokuserar på 
brottsförebyggande arbete, innehåller de också direktiv om utredning och 
lagföring. Till exempel framhålls i budgetpropositionen 2007 att tillgången 
på kvalificerade förundersökningsledare dygnet runt måste öka. Det kan 

16 De första samverkansöverenskommelserna undertecknades år 2008.
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ske genom att polisen i större utsträckning arbetar på kvällar och nätter 
samt helger, det vill säga på brottsfrekventa tider. 

Direktiv som rör utredning och lagföring får en alltmer framskjuten plats 
under periodens gång. I propositionen för budgetåret 2008 nämner alli-
ansregeringen för första gången att de ökade resurserna förväntas leda till 
bättre verksamhetsresultat. Rättsväsendet ska satsa på utredning och lag-
föring av mängdbrott.17 

Bättre utredningsresultat ska bland annat uppnås genom att poliser i yttre 
tjänst inte bara ska arbeta brottsförebyggande utan även bidra till bättre 
personuppklaring genom långtgående förstahandsåtgärder.18 På så sätt län-
kas brottsförebyggande arbete samman med utredning och lagföring. I bud-
getpropositionen för 2009 och 2010 framträder vikten av förbättrade resul-
tat ännu mer påtagligt. Det blir en tydlig koppling mellan att satsningen på 
fler poliser förväntas leda till att fler brott utreds och klaras upp. 

I regleringsbreven utvecklar regeringen närmare vad man vill att Polisen 
ska göra för att nå bättre resultat. Polismyndigheterna bör

•	 jämföra sina resultat och minska skillnaderna i uppklaring
•	 förbättra förundersökningsledningen 
•	 prioritera mängdbrott och i det sammanhanget förstärka samverkan 

med andra myndigheter inom rättsväsendet. 

Annat externt och internt arbete
Det övergripande direktivet i budgetpropositionerna och regleringsbreven 
när det gäller extern verksamhet handlar om att polisen ska ha hög till-
gänglighet och erbjuda bra service till allmänheten. Allmänheten ska ha lätt 
att komma i kontakt med polisen vid behov och ska vara nöjd med dessa 
kontakter (åren 2006, 2007 och 2011). 

Budgetpropositionen för år 2010 tar upp att polisens stöd till brottsoffer 
ska öka. Brottsoffren ska vara nöjda med polisens bemötande och offrens 
behov ska vara i fokus. 

Direktiv rörande det interna arbetet
I de direktiv som rör det interna arbetet inom polisen lyfter riksdag och 
regering särskilt fram att det behövs mer samverkan, bättre chefer och en 
utveckling av IT-stödet.

Samverkan bör förbättras, dels mellan polismyndigheterna, dels mellan 
polisorganisationen och andra aktörer i rättsväsendet liksom mellan Poli-
sen och externa aktörer såsom kommuner, socialtjänst samt frivilligorgani-
sationer och föreningar. 

Regeringen efterfrågar också bättre chefer, vilket ska leda till bättre led-
ning och styrning. Att en större andel av cheferna bör vara kvinnor lyfts 
också fram.

I budgetpropositionerna för åren 2007 och 2010 framhålls även att poli-
sens IT-stöd behöver förbättras, då främst gällande PUM och Polisens ut-
redningsstöd (PUST).19 

17 Den stora majoriteten av alla brott kallas för mängdbrott. Det är de vanliga brotten som stöld misshandel 
och skadegörelse. Den typen av brott som främst drabbar allmänheten och där det som regel är en polis 
som är förundersökningsledare. 

18 Med förstahandsåtgärder avses de åtgärder som polisen vidtar direkt på brottsplatsen i samband med 
anmälan.

19 PUST kan användas i fältarbete och innebär att poliser i yttre tjänst kan rapportera vidtagna åtgärder 
utan att behöva åka in till en polisstation. 
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Synen på önskade och uppnådda 
resultat varierar över åren 
I budgetpropositionerna för åren 2008–2011 tar regeringen också upp i 
vad mån Polisen uppnådde förväntat resultat året innan. Här framgår både 
att den bedömningen varierar och att resultatmåtten inte är helt de samma 
varje år. 

I budgetpropositionen för år 2007 sattes målet att färre våldsbrott skulle 
anmälas. Eftersom antalet anmälningar ökade år 2007, framhåller reger-
ingen året därpå att Polisen inte har lyckats med det brottsförebyggande 
arbetet. 

I 2010 års budgetproposition har sättet att tolka anmälningsstatistiken 
förändrats. Regeringen noterar att antalet anmälda brott under år 2009 
ökade med två procent jämfört med 2008, men menar nu att en ökning 
i antalet anmälningar kan ses som ett ökat förtroende för polisen där fler 
anmäler att de utsatts för brott. 

År 2010 nämner regeringen också att nästan 50 000 fler brott klarades 
upp år 2009 jämfört med föregående år. Brottsuppklaringen mätt i procent 
anges även ha ökat med 35 procent sedan år 2005. Regeringen bedömer 
därför att satsningen på fler poliser har gett resultat. I nästkommande bud-
getproposition, år 2011, är dock regeringen inte lika nöjd. Siffrorna för 
2010 är inte lika positiva som för 2009, och regeringen menar att det åter-
står en del arbete. 

Däremot bedömer regeringen att polisen hade varit framgångsrik när det 
gäller målet att bli mer synlig i människors vardag. I budgetpropositionerna 
för både 2010 och 2011 kopplas den ökade synligheten samman med ökad 
trygghet. Regeringen hänvisar i det sammanhanget till Brås Nationell a 
trygghetsundersökning (NTU) och framhåller att undersökningen visar att 
allmänheten känner sig tryggare än fyra år tidigare och har större förtro-
ende för rättsväsendets myndigheter. 

Bedömningen av i vilken utsträckning PUM blivit implementerad skiftar 
också något. År 2009 menar regeringen att PUM till stora delar är imple-
menterad. Nästkommande år ändras bedömningen till att arbetet med att 
införa PUM behöver fortsättas. 

Rikspolisstyrelsens direktiv till  
polismyndigheterna följer regeringens intentioner
För att regeringens intentioner ska bli realiserade krävs också att de ge-
nomsyrar de direktiv som RPS årligen ger till polismyndigheterna. Brå har 
därför också studerat vilka direktiv som RPS har gett polismyndigheterna i 
sina så kallade planeringsförutsättningar.20 

20 I dessa dokument ger RPS en bild av hur polisen ska arbeta de närmaste tre åren. 
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Den bild som framträder är att direktiven väl följer regeringens intentio-
ner. Det som sägs tydligast är att de nya poliserna ska arbeta i yttre tjänst 
för att öka polisens synlighet och tillgänglighet. Detta anges första gången 
år 2008 då det framgår att hälften av polisarbetet ska ske i yttre tjänst. Året 
därpå betonas att poliserna i yttre tjänst ska vidta förstahandsåtgärder för 
att underlätta utredningsarbetet. Det anges också att poliserna ska vara i 
tjänst på de tider som brotten begås, även om det sker på obekväm arbets-
tid. Detta torde vara en respons på kravet i den riktningen i regleringsbrevet 
år 2007.

Även i planeringsförutsättningarna från 2010 redovisas att de nya po-
liserna ska bidra till att förebygga och beivra brott, men nu nämns även 
att de ska bidra till att fler brott klaras upp. I allt väsentligt måste alltså 
planeringsförutsättningarna sägas följa regeringens prioriteringar i regle-
ringsbrev och propositioner.

Sammanfattande slutsatser
Vilka slutsatser kan då dras från de olika styrdokumenten när det gäller vad 
de nya poliserna ska användas till och vilka mål som Polisen ska uppnå? 
I allmänna termer bekräftar dokumenten de generella mål som finns för 
Polisen: att minska brottsligheten och öka tryggheten. De arbetsuppgifter 
som lyfts fram är desamma som nämns i polislagen.21 Där anges att polisen 
ska förebygga brott, övervaka ordningen, utreda brott samt ge skydd och 
service. Hur polisen ska prioritera mellan dessa mål är inte tydligt i styrdo-
kumenten, inte heller vilka områden som bedöms som särskilt viktiga att 
förbättra. Vissa saker tas upp som centrala varje år under perioden, men 
det finns också en hel del som nämns som viktigt ett enstaka år för att sedan 
inte tas upp igen. Vad de nya poliserna ska användas till beskrivs inte heller 
på något konsekvent sätt år från år.

Det brottsförebyggande arbetet lyfts alltid fram
Det brottsförebyggande arbetet lyfts fram i alla styrdokument. Det är inte 
förvånande med hänsyn till att det är en grunduppgift för polisen. Det är 
också en uppgift som har stark politisk slagkraft. I början av perioden ope-
rationaliseras det brottsförebyggande arbetet främst i termer av ökad syn-
lighet och närvaro – och därmed arbete i yttre tjänst. Det mest tydliga kvan-
titativa målet anges i budgetpropositionen år 2009. Då skriver regeringen, 
i linje med Polisens eget mål, att hälften av polisens tid ska bedrivas i yttre 
tjänst. Under slutet av perioden förskjuts tyngdpunkten något. Då antyds 
inte på samma sätt att synlighet skulle ha ett brottsförebyggande värde i 
sig. I stället betonas betydelsen av att det brottsförebyggande arbetet är 
strategiskt, kunskapsbaserat och planerat. I det sammanhanget lyfts PUM 
och PUM-A fram som de centrala verktygen.

De brottsområden som kontinuerligt betonas som särskilt viktiga att 
arbeta med är ungdomsbrottsligheten, våldsbrott och grov organiserad 
brottslighet.

Hur effekterna av det brottsförebyggande arbetet ska mätas är lite oklart i 
budgetpropositionerna. Något år sätts mål i termer av färre anmälda brott. 
Året därpå ifrågasätts detta mål, eftersom antalet anmälningar påverkas av 
anmälningsbenägenheten. 

21 2 § polislagen (1984:387).
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Sammantaget torde man dock kunna utläsa att regering och riksdag vill 
att polisen – med hjälp av de nya poliserna – ska

•	 öka andelen arbetad tid i yttre tjänst
•	 i större utsträckning utgå från PUM och PUM-A i det brottsföre-

byggande arbete 
•	 bidra till att brottsligheten minskar, eller åtminstone inte ökar. 

Förbättrad uppklaring får ökat fokus
Under de första åren under perioden framträder bilden att det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbetet har högst prioritet. Problem och 
önskemål kring brottsutredande arbete får mindre utrymme. En bit in i 
perioden lyfts emellertid brottsutredningarna och uppklaringen fram allt 
tydligare. Man förutsätter att de nya poliserna ska bidra till att fler brott 
klaras upp. Det innebär dock inte att regeringen reviderar målet att hälften 
av allt arbete ska bedrivas i yttre tjänst. I stället försöker man länka målet 
om förbättrad uppklaring med målet om arbete i yttre tjänst genom att be-
tona vikten av långtgående förstahandsåtgärder.22 

De brott som särskilt nämns när det gäller utredning och uppklaring är 
mängdbrotten. Även grov organiserad brottslighet tas upp som viktig att 
bekämpa. 

Liksom när det gäller det brottsförebyggande arbetet saknar regeringens 
direktiv en diskussion om svårigheterna med att få fram bra mått när det 
gäller uppklarade brott.23 Trots dessa svårigheter tolkar vi det som att re-
geringen önskar att de nya poliserna bidrar till att

•	 fler ärenden/brott ska överlämnas till åklagare
•	 fler brott ska personuppklaras
•	 handläggningstiderna ska kortas
•	 polisen ska bli mer lokalt förankrad.

Ökad trygghet och ökat förtroende för polisen
Att öka tryggheten tas upp i flera av styrdokumenten under perioden. 
Tryggheten förväntas till exempel öka om polisen blir mer synlig och när-
varande. Även förtroendet för polisen tas upp i ett par dokument. Det antas 
öka om polisens arbete på de ovan nämnda områdena förbättras. Även 
ett förbättrat stöd till brottsoffren, liksom bra service till allmänheten, bör 
kunna bidra till ökat förtroende.

Utifrån detta framstår det som att regeringen framför allt förväntar sig att 
följande ska ha uppnåtts under perioden:

•	 Att en ökad andel av befolkningen känner sig trygg.
•	 Att förtroendet för polisen är högt/ökande.24

•	 Att polisens service har förbättrats.

22 Det vill säga utredningsåtgärder som genomförs i anslutning till att polisanmälan tas upp på brottsplatsen. 
23 Här avses både svårigheterna med att ett minskat mörkertal påverkar uppklaringsprocenten negativt, 

liksom även en ökning av antalet anmälningar av sådant som visar sig inte vara något brott.
24 Polisen har själv definierat målet som att 85 procent av medborgarna ska vara nöjda med polisens till-

gänglighet, bemötande och handläggningstid.



Brå rapport 2013:12

22

Resursutvecklingen

•	 Antalet poliser i polismyndigheterna ökade med 2 866 under åren 
2006–2011, det vill säga med 17 procent. 

•	 Den reella arbetade tiden ökade mindre – den ökade med 2 034 års-
arbetskrafter, en ökning med 13 procent.

•	 Den totala ökningen av årsarbetskrafter inom polismyndigheterna, 
inklusive de civilanställda, är 11 procent. 

•	 Under den studerade perioden ökade antalet invånare i Sverige; an-
talet poliser per 100 000 i befolkningen ökade därför inte med mer 
än 7 procent.

•	 Under perioden gick ovanligt många poliser i pension. I kombination 
med satsningen medförde det att de nya poliserna utgjorde en tredje-
del av samtliga poliser i länen år 2011.

•	 Nationellt sett har de extra resurserna i polismyndigheterna i huvud-
sak gått till arbete i yttre tjänst och utredning/anmälningsupptagning, 
som totalt sett har ökat med cirka 25 procent vardera.

•	 Även om flest tjänster har gått till yttre tjänst och utredning/anmäl-
ningsupptagning så är det kompetensutveckling och kriminalunder-
rättelsetjänst som procentuellt ökat mest med drygt 40 procent var-
dera. 

•	 Den yttre respektive inre verksamhetens andelar av den totala redo-
visade tiden i polismyndigheterna har inte förändrats till följd av sats-
ningen. 

•	 Andelen polistimmar i yttre tjänst är cirka 45 procent. 
•	 På polismyndighetsnivå finns det stora variationer i vad man har sat-

sat på. Vissa polismyndigheter har ökat andelen i yttre tjänst mar-
kant.

•	 Det är inte främst traditionella ordningspoliser och mängdbrottsut-
redare som ökat vare sig i yttre eller inre tjänst, utan olika former av 
specialisttjänster och särskilda satsningar. 

•	 Den ekonomiska resursökningen till Polisen är inte extraordinär jäm-
fört med tidigare år. 

En central fråga i regeringens uppdrag är hur polisen använt de extra resur-
serna som tillkommit under senare år. Vad har polismyndigheterna satsat 
på, och ligger det i linje med regeringens direktiv? I detta avsnitt belyser vi 
denna fråga. Som grund för analysen har vi studerat polisens tidredovis-
ning. Avsnittet är uppdelat i följande delfrågor:

•	 Hur har antalet poliser, räknat i antalet personer utvecklats under 
periode n 2006–2011, totalt och uppdelat per polismyndighet? 
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•	 Hur har antalet poliser, räknat i antalet årsarbetskrafter utvecklats un-
der perioden 2006–2011, totalt och uppdelat per polismyndighet? Vil-
ken blir bilden om även civilanställda räknas in?

•	 Vilka områden har förstärkts inom polismyndigheterna?
•	 Är förstärkningarna och prioriteringarna i linje med regeringens direktiv?

I regeringens uppdrag anges att Brå ska redovisa utvecklingen fram till och 
med år 2012. I denna första rapport har datainsamlingen när det gäller 
resursutvecklingen i huvudsak ägt rum under hösten 2012. Det innebär att 
vi här inte haft möjlighet att följa utvecklingen av resurserna längre än till 
och med 2011. 

Personalutvecklingen i myndigheterna
Vid halvårsskiftet 2010 hade Polisen uppnått regeringens mål om 20 000 
poliser. Det var en ökning med 2 577 poliser sedan december 2006. Om 
man följer utvecklingen fram till och med 2011 blir ökningen ytterligare 
något större (2 975, en ökning med 17 procent sedan 2006).25 

Om man följer utvecklingen sedan 1997 kan man konstatera att det har 
skett en relativt stor ökning av antalet poliser. Utvecklingen framgår av 
figur 1.

Figur 1. Ökning av antalet poliser åren 1997–2012. 

Ökningen har nästan uteslutande gått till polismyndigheterna (96 procent). 
Det innebär att polismyndigheterna hade 2 866 fler poliser 2011 än 2006. 
Av de övriga drygt 100 poliserna har två tredjedelar gått till RPS och en 
tredjedel till Rikskriminalpolisen. Mot denna bakgrund kommer vi i föl-
jande avsnitt att begränsa oss till att följa upp resursökningen i polismyn-
digheterna.

Antalet polisaspiranter som tilldelades polismyndigheterna under perio-
den var betydligt fler än 2 866, närmare bestämt 6 604 stycken. Det för-
klaras av att regeringens mål om 20 000 poliser genomfördes under år med 
stora pensionsavgångar, vilket medförde att det krävdes många aspiranter 
för att uppnå målet. De 6 604 nyutbildade poliserna utgör en mycket stor 

25 Det totala antalet poliser var i slutet av 2011 cirka 20 400, vilket var 400 poliser mer än regeringen hade 
som mål. Därefter har antalet poliser minskat för att åter komma till 20 000.
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del av Polisen i dag; år 2011 utgjorde de nya poliserna en tredjedel av po-
liskåren i polismyndigheterna. Detta innebär att poliskåren kraftigt har för-
yngrats både i ålder och i antal tjänsteår.26 

Av tabell 1 framgår hur många aspiranter varje myndighet tilldelades och 
hur antalet poliser ökade per myndighet mellan 2006 och 2011.

Totalt sett är antalet tilldelade aspiranter mer än dubbelt så många som 
antalet nya poliser år 2011. För vissa myndigheter är skillnaden ännu stör-
re. För flera enskilda polismyndigheter beror denna stora skillnad inte en-
bart på pensionsavgångar utan även på att man tappar poliser till andra 
närliggande myndigheter.

De myndigheter som främst har ökat antalet anställda poliser är Krono-
berg med en 28-procentig ökning och Jämtland med en ökning på 27 pro-
cent. I Halland, Uppsala, Östergötland och Gotland har antalet poliser ökat 
med 22–25 procent. Ökningarna har varit jämförelsevis mindre i Gävle-
borg och Dalarna. Där är skillnaden särskilt stor mellan antalet tilldelade 
aspiranter och hur många fler poliser man har år 2011 jämfört med 2006.27

I Brås enkätundersökning lyfter polismyndigheterna i Gävleborg och Da-
larna själva fram att de har haft så pass stora pensionsavgångar och så många 
i personalen som gått på föräldraledighet eller sökt tjänster utanför myndig-
heten, att personalstyrkan i dag är densamma som före resurssatsningen. 

Hälften av polismyndigheterna ville ha fler aspiranter än de fick
Hur arbetar då RPS när de ska fördela resurser mellan polismyndigheterna? 
Enligt de principer som finns, ska fördelningen bygga på en kombination 

26 En effekt av detta är att det under de aktuella åren har behövts mer resurser till utbildning och handled-
ning inom polismyndigheterna än normalt, vilket polismyndigheterna också vittnar om i sina skrivelser om 
satsningen (se föregående kapitel).

27 Se procentuell utveckling för samtliga län på sidan 55–56. 

Tabell 1. Antal tilldelade aspiranter samt den totala ökningen av antalet poliser år 2006–2011, totalt 
och uppdelat per myndighet.

Antal tilldelade aspiranter Total ökning av antalet poliser
Blekinge 100 35
Dalarna 152 22
Gotland 35 21
Gävleborg 176 26
Halland 211 113
Jämtland 87 51
Jönköping 187 89
Kalmar 122 39
Kronoberg 116 70
Norrbotten 174 43
Skåne 905 417
Stockholm 1 910 875
Södermanland 171 67
Uppsala 151 115
Värmland 173 39
Västerbotten 134 82
Västernorrland 147 60
Västmanland 172 62
Västra Götaland 1 010 392
Örebro 187 99
Östergötland 284 149

Totalt 6 604 2 866
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av polismyndigheternas uttalade behov samt nyckeltal baserade på befolk-
nings- och anmälningsstatistik. I enkäten till samtliga polismyndigheter 
ställdes frågor om hur de såg på tilldelningen av aspiranter. Av svaren fram-
går att drygt hälften av myndigheterna är missnöjda med antalet tilldelade 
aspiranter. De flesta av dessa uppger att de ökade sin personalstyrka men 
upplever ändå inte att det täckte deras behov. 

Bland dem som önskat fler aspiranter återfinns såväl de större som de 
mindre polismyndigheterna. De mindre myndigheterna framhäver dock att 
deras förutsättningar skiljer sig från övrigas. Det är mer resurskrävande för 
dem att bygga upp de specialfunktioner som krävs i dag (detta utvecklas 
mer i kommande avsnitt). De är också mer belastade av de återrapporte-
rings- och uppföljningskrav som kommit de senaste åren. Dessa krav är 
lika för samtliga polismyndigheter oavsett antal poliser, vilket de menar slår 
hårdare mot de mindre myndigheterna. 

Resterande polismyndigheter, det vill säga knappt hälften, är nöjda med 
det antal aspiranter som de tilldelats. De har känt att det har varit en god 
och väl avvägd tillströmning av ny personal som har kunnat tillgodose 
myndighetens behov. Men även bland de myndigheter som varit nöjda med 
antalet aspiranter riktas viss kritik mot fördelningen över åren. Myndig-
heterna upplever att de sent fick meddelanden om hur många aspiranter 
de skulle tilldelas. Ryckigheten i tillförseln av aspiranter försvårade plane-
ringen. När stora grupper kom i andra sökomgången blev det problem med 
att hinna lägga upp och bemanna en bra introduktion för dem.

Det hade varit önskvärt med jämnare kullar av aspiranter i stället för de 
stora variationer i antalet som vi tilldelats de senaste åren. Vi har han-
terat från noll till tjugofyra aspiranter under en termin under de senaste 
sex åren.

Överlag är de som fått flest nya aspiranter i relation till länets storlek mest 
nöjda, men det finns också undantag. 

Ökningen räknat i antalet årsarbetskrafter är lägre
Antalet poliser inom polismyndigheterna ökade med 17 procent mellan 
åren 2006–2011. Att se till antalet fler poliser ger dock inte en helt rättvi-
sande bild. Det är inte säkert att alla de nya poliserna är i tjänst. De kan 
vara borta, helt eller delvis, för föräldraledighet, annan tjänstledighet eller 
för sjukdom. Mot denna bakgrund redovisar i fortsättningen istället antal 
årsarbetskrafter.28 Då får man en bättre bild av hur polisens arbetskapaci-
tet ökat under perioden. Som framgår av tabell 2 är ökningen av antalet 
polisiära årsarbetskrafter 13 procent, det vill säga 4 procentenheter lägre 
än ökningen av antalet poliser. I reella tal innebär det en ökning med 2 034 
årsarbetskrafter i polismyndigheterna. 

Ser man till polisiära årsarbetskrafter är ökningen för flera myndighe-
ter inte större än 5–7 procent. Ökningen för de myndigheter som fått flest 
nya poliser minskar också markant, från 28 till 19 procent i Kronoberg, 
från 27 till 19 procent i Jämtland och från 23 till 14 procent på Gotland. 
Mest uppseendeväckande är hur bilden av ökningen i Uppsala förändras. 
Antalet poliser har där ökat med 24 procent, medan ökningen i antalet 

28 Uppgifterna om antalet årsarbetskrafter kommer från Rikspolisstyrelsens huvudkontor. I antalet årsar-
betskrafter har tid för tjänstledighet, långtidssjukfrånvaro samt föräldraledighet och vård av barn räknats 
bort. Däremot har ingen korrigering gjorts för semester, kortare sjukfrånvaro, övertid och kompensations-
ledighet (definition enligt ESV:s allmänna råd till 2 kap. 4 § förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag).
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polisiära årsarbetskrafter bara är 5 procent. Dessa skillnader mellan an-
tal anställda poliser och antal årsarbetskrafter förklaras till stor del av ett 
generationsskifte inom Polisen, där de som gått i pension ersatts av unga 
poliser. Många är i ”barnafödande ålder” och en stor del av dem är föräld-
ralediga och deltidsarbetande. Detta generationsskifte har varit olika stort 
inom olika myndigheter, vilket påverkar hur stora skillnaderna är mellan 
antalet nya poliser och antalet helårstjänster.

Den bild som framträder från enkäten till myndigheterna är att de är 
mycket medvetna om hur många nya aspiranter de fått, medan de i mindre 
utsträckning följt upp hur antalet årsarbetskrafter förändrats. Det visar sig 
att det inte finns något samband mellan hur deras årsarbetskrafter utveck-
lats och hur nöjda de är med resursökningen. Så är till exempel flera av dem 
som fått jämförelsevis många nya aspiranter nöjda, även om deras årsar-
betskrafter totalt sett inte har ökat. 

Antalet civilanställda har inte ökat i samma omfattning
Den satsning som regeringen har gjort avser endast poliser. Men även ci-
vilanställda spelar en viktig roll för polisens verksamhet. Civilanställda ut-
gjorde runt 24–25 procent av det totala antalet anställda inom polismyn-
digheterna både år 2006 och 2011. I reella tal var de 6 266 år 2011, en 
ökning med 568 sedan år 2006. 

De civilanställda har varierande arbetsuppgifter. De finns både i stödverk-
samheten och i kärnverksamheten.29 Ska man undersöka en polismyndig-
hets ökade möjlighet att bekämpa brottslighet bör den totala personalresur-
sen ligga till grund för bedömningen. 

29 Enligt uppgift från RPS arbetar ungefär hälften av dem inom kärnverksamheten och hälften inom stöd-
verksamheten.

Tabell 2. Den procentuella ökningen av dels antalet poliser, dels antalet årsarbetskrafter i poliser 
åren 2006– 2011, totalt och uppdelat per myndighet.

Förändring antalet  
anställda poliser, %

Förändring antalet  
årsarbetskrafter poliser, %

Blekinge 15 19
Dalarna 5 8
Gotland 23 14
Gävleborg 6 5
Halland 25 25
Jämtland 27 19
Jönköping 19 19
Kalmar 11 11
Kronoberg 28 19
Norrbotten 10 6
Skåne 19 19
Stockholm 18 17
Södermanland 15 7
Uppsala 24 5
Värmland 9 5
Västerbotten 21 18
Västernorrland 15 7
Västmanland 13 10
Västra Götaland 14 4
Örebro 21 16
Östergötland 23 22

Totalt 17 13
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Utvecklingen av antalet civilanställda varierar markant mellan olika 
polismyndighe ter. Några har ökat antalet civilanställda, medan antalet 
minskat i fem myndigheter: Mest påtaglig är minskningen i Dalarna, där 
antalet civilanställda minskat med 23 personer. 

Om man räknar Polisens totala personalstyrka, inklusive civilanställda, 
blir den procentuella ökningen av årsarbetskrafter under perioden ännu 
mindre och hamnar på 11 procent. Det motsvarar en ökning på 2 259 års-
arbetskrafter. I tabell 3 redovisas hur bilden av den procentuella ökningen 
förändras per polismyndighet om man räknar det totala antalet årsarbets-
krafter per myndighet.

Av tabellen framgår att Halland har haft en stor procentuell ökning med 
alla tre måtten: anställda poliser, polisiära heltidsårsarbetskrafter och års-
arbetskrafter totalt (inklusive civila). Samma sak gäller Jönköping, Stock-
holm och Skåne. För andra blir skillnaderna stora beroende på om man 
ser till antal poliser eller antal polisanställda årsarbetskrafter. Störst blir 
skillnaderna för Gotland, Kronoberg, Södermanland, Uppsala, Värmland, 
Västernorrland och Västra Götaland. 

I tabell 4 är polismyndigheterna ordnade efter hur mycket deras totala 
antal polisanställda årsarbetskrafter har ökat under perioden. Det framgår 
att förändringarna spänner från en minskning med 3 procent i Uppsala till 
en ökning med 24 procent i Halland. 

Tabellen visar tydligt att satsningen på Polisen har inneburit stora skill-
nader för de olika polismyndigheterna. För vissa myndigheter är det ingen 
eller ingen nämnvärd satsning att tala om medan andra har vuxit markant. 
När verksamhetsresultaten för perioden analyseras finns det skäl att ha 
detta i åtanke. 

Tabell 3. Procentuell ökning av personalstyrkan år 2006–2011 räknat i antalet anställda poliser, 
antalet årsarbetskrafter i poliser och årsarbetskrafter för polisanställda totalt (inklusive civila), och 
uppdelat per myndighet. 

Förändring
anställda poliser, %

Förändring års arbets
kraft poliser, %

Förändring årsarbets
kraft totalt, %

Blekinge 15 19 10
Dalarna 5 8 4
Gotland 23 14 6
Gävleborg 6 5 6
Halland 25 25 24
Jämtland 27 19 17
Jönköping 19 19 20
Kalmar 11 11 9
Kronoberg 28 19 14
Norrbotten 10 6 8
Skåne 19 19 16
Stockholm 18 17 14
Södermanland 15 7 3
Uppsala 24 5 -3
Värmland 9 5 3
Västerbotten 21 18 14
Västernorrland 15 7 3
Västmanland 13 10 10
Västra Götaland 14 4 6
Örebro 21 16 13
Östergötland 23 22 17

Totalt 17 13 11
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Ökat antal poliser men också ökad befolkning
Antalet poliser i polismyndigheterna ökade alltså med 17 procent under 
satsningen. Antalet årsarbetskrafter för poliser ökade med 13 procent och 
antalet årsarbetskrafter totalt (poliser och civilanställda) med 11 procent. 
Ytterligare ett sätt att spegla resursökningen är att se hur antalet poliser 
ökat per capita. Under åren för satsningen ökade befolkningen från cirka 
9,1 miljoner till 9,5 miljoner invånare. Ett sätt att ta hänsyn till befolk-
ningsökningen är att ange antalet poliser per 100 000 invånare. Antalet 
poliser per 100 000 invånare ökade från 187 år 2006 till 210 år 2011. Det 
är en ökning med 12 procent. Polisanställda årsarbetskrafter per 100 000 
invånare ökade med 7 procent under tidsperioden. 

Tabell 5. Procentuell ökning av poliser och polisanställda årsarbetskrafter, relaterat till befolkning
ens storlek, d.v.s. per 100 000 invånare, åren 2006–2011. 

Ökning total, % Ökning per 100 000 invånare, %
Antal poliser 17 12
Antal polisiära årsarbetskrafter 13  9
Antal polisanställda årsarbetskrafter 11  7

Fler anmälda brott ger ökad arbetsbelastning
Som redovisas närmare i senare avsnitt (se s. 26, tabell 2) har den reella 
brottsligheten, som drabbar allmänheten, inte ökat under perioden. Däre-
mot har den del av brottsligheten som påverkar polisens arbetsbörda ökat, 
det vill säga den anmälda brottsligheten. Antalet anmälda brott ökade un-
der tidsperioden med 16 procent i landet totalt. Relaterat till befolknings-
ökningen var ökningen av anmälda brott 11 procent. Det har alltså skett 
en större procentuell ökning av anmälda brott per capita än en ökning av 
polisanställda årsarbetskrafter. 

Tabell 4. Den totala ökningen av antalet polisanställda årsarbetskrafter (inkl. civilanställda) år 
2006–2011 per myndighet, redovisat i stigande ordning.

Förändring antal årsarbetskrafter, %
Uppsala -3
Värmland 3
Västernorrland 3
Södermanland 3
Dalarna 4
Gävleborg 6
Västra Götaland 6
Gotland 6
Norrbotten 8
Kalmar 9
Blekinge 10
Västmanland 10
Riket totalt 11
Örebro 13
Stockholm 14
Kronoberg 14
Västerbotten 14
Skåne 16
Östergötland 17
Jämtland 17
Jönköping 20
Halland 24
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En tredjedel av den totala ökningen gick till Stockholm 
Mellan åren 2006 och 2011 ökade antalet årsarbetskrafter inom polis-
myndigheterna med 2 259.30 Hur har då denna ökade resurs fördelats mel-
lan myndigheterna? Det framgår av tabell 6, som visar hur den totala nya 
personalresursen fördelar sig på de olika polismyndigheterna, dels i antal, 
dels andelsmässigt. En tredjedel av de nya resurserna gick till Stockholms 
polismyndighet. Nästan två tredjedelar av ökningen gick till de tre stor-
stadsmyndigheterna (Stockholm, Västra Götaland och Skåne). Av de andra 
myndigheterna var det Halland, Jönköping och Östergötland som fick flest 
heltidsårsarbetskrafter vid utgången av 2011: 5–6 procent av den totala 
ökningen. Totalt hamnade cirka 80 procent av ökningen på de sex ovan 
nämnda myndigheterna. Övriga myndigheter fick del av mellan 0 och 3,5 
procent av den totala ökningen av årsarbetskrafter. 

Tabell 6. De extra personalresursernas fördelning på de olika polismyndigheterna, dels i antal, dels 
andelsmässigt (%). Rangordnat utifrån andel av ökningen.

Förändring i antal årsarbetskrafter Andel av den totala ökningen, % 
Uppsala -18 0
Gotland 7 0,3
Värmland 14 0,6

Västernorrland 16 0,7
Dalarna 19 0,8
Södermanland 20 0,9
Blekinge 28 1,2
Gävleborg 31 1,4
Kalmar 39 1,7
Norrbotten 40 1,8
Jämtland 43 2
Kronoberg 43 2
Västmanland 60 2,7
Västerbotten 63 2,8
Örebro 79 3,5
Jönköping 113 5
Halland 135 6
Östergötland 137 6,1
Västra Götaland 220 9,7
Skåne 435 19,3
Stockholm 734 32,5

Total 2 259 100,0

Vilka verksamhetsgrenar har förstärkts?
Nästa steg i Brås analys är att se vilka verksamheter som har förstärkts 
inom polismyndigheterna under tidsperioden. För att göra denna analys 
har polisens tidsregistrering för olika verksamhetskoder använts. Den så 
kallade kärnverksamheten är i tidredovisningssystemet uppdelat på Brotts-
förebyggande arbete (BF), Utredning/lagföring (UL) och Service (SE). Om 
man studerar hur antalet registrerade arbetade timmar inom dessa tre verk-
samhetsgrenar utvecklats under perioden, ser man att Utredning/lagföring 
är den största verksamhetsgrenen, men att den största ökningen ligger på 
Brottsförebyggande arbete. Antalet arbetade timmar som registrerats på 
verksamhetsgrenen Brottsförebyggande arbete har ökat med nästan 40 
procent, jämfört med 20 procent på Utredning/lagföring. Antalet timmar 
på Service är oförändrat. Det innebär att det brottsförebyggande arbetets 

30 Både poliser och civila årsarbetskrafter. 
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andel av kärnverksamheten ökade från 30 till 34 procent under perioden, 
medan arbetet med utredning och lagföring minskade från 54 till 52 pro-
cent. Arbetet med service minskade från 16 till 13 procent. 

Fördelningen av tiden inte helt rättvisande 
Enligt Brås mening ger uppdelningen av tiden i Brottsförebyggande arbete, 
Utredning/lagföring och Service inte någon riktigt rättvisande bild av den 
faktiska utvecklingen. Det finns en hel del problem när man ska jämföra 
hur de olika verksamhetsgrenarna har utvecklats. Kategorierna anses trub-
biga, och flera polismyndigheter beskriver fördelningen av timmar som 
missvisande. Problemet hänför sig särskilt till de redovisade timmarna i 
yttre tjänst. Arbetet i yttre tjänst är nämligen ofta inte så lätt att exakt hän-
föra till enbart en av verksamhetsgrenarna utan uppgifterna går ihop. Hur 
detta problem hanteras i tidredovisningen varierar mellan myndigheterna. 
Till exempel kodas det arbete som bedrivs i yttre tjänst allt oftare under 
verksamhetsgrenen Brottsförebyggande arbete, oavsett vad man i prakti-
ken gör under arbetspasset. Om till exempel ett turlag har fått i uppgift att 
utföra planlagt brottsförebyggande arbete, avbryts det ofta av oförutsedda 
händelser som leder till ingripanden vid brott och förstahandsåtgärder eller 
serviceåtgärder, som att köra en kraftigt berusad person till akuten. Tid-
kodningen ska då enligt reglerna bytas till händelsestyrd Utredning/lagfö-
ring eller Service. Så fungerar det dock ofta inte i praktiken – de arbetade 
timmarna står kvar som planlagt brottsförebyggande i tidredovisningen.31 
Detta har lett till att verksamhetsgrenen Brottsförebyggande arbete i allt 
större utsträckning överkodas, och det är svårt att bedöma om den utveck-
ling som skett av antalet registrerade timmar i brottsförebyggande arbete 
speglar en reell utveckling. 

Brå använder andra kategorier för tidsanalysen 
Ett annat problem med polisens tidredovisningssystem är att det inte på ett 
enkelt sätt fångar hur stor del av arbetet som bedrivits i yttre tjänst. Sådant 
arbete kan nämligen bedrivas inom alla de tre verksamhetsgrenarna. Med 
hänsyn till att regeringen så tydligt uttalat att arbetet i yttre tjänst ska öka, 
är det viktigt i denna studie att kunna urskilja tiden i yttre tjänst.

Mot denna bakgrund har vi valt ett annat sätt att kategorisera den regist-
rerade tiden. För att tydliggöra utvecklingen av det yttre arbetet har de 15 
verksamhetskoder som ligger under de tre kärnverksamheterna BF, UL och 
SE slagits samman på ett nytt sätt. I Polisens system är koderna för de tre 
verksamhetsgrenarna uppdelade enligt den övre figuren på nästa sida.

Brå har i stället utgått från fyra kategorier, nämligen: Yttre tjänst, Övrig 
service, Inre Utredning/anmälningsupptagning och KUT32/Spaning. Verk-
samhetskoderna fördelar sig då enligt den undre figuren på nästa sida.33

Yttre tjänst definieras här som allt arbete som sker utanför polishuset 
bortsett från spaning. Kategorin är en sammanslagning av BF1B, BF1C, 
BF2, UL2B och SE2.34 Syftet är här att fånga det arbete som bedrivs inom 
den uniformerade/synliga yttre tjänsten, eftersom det är detta arbete som 

31 Flera myndigheter har framfört att det problemet ökat i takt med att det nya tidredovisningssystemet 
COPS införts under senare år. 

32 KUT står för Kriminalunderrättelsetjänst
33 Brå har valt att inte inkludera polisens internationella arbete som är en mycket liten del av polismyndig-

heternas arbete.
34 Det är samma definition av yttre tjänst som RPS har i rapporten Synligare polisverksamhet (RPS 2008a).
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regeringen haft fokus på. Därför ingår inte spaning, eftersom den vanligen 
bedrivs i civila kläder och alltså inte är synlig för allmänheten.35

Genom denna definition kringgår man problemet med huruvida yttre per-
sonal arbetar inom verksamhetsgrenen BF, UL eller SE eftersom allt arbete i 
yttre tjänst kommer att kodas under samma kategori. Den nya indelningen 
ger också ett tydligare svar på regeringens fråga om satsningen lett till att 
polisen blivit mer synlig. 

35 Dock finns det andra grupper som också kodas under dessa verksamhetsgrenar trots att de främst 
arbetar civilklädda, men dessa har inte kunnat särskiljas. I denna kategori ingår även trafikpoliser och 
gränspoliser. 

Polisens tidredovisning enligt PRR






























Kärnverksamhet inom Polisen (KV)

Kärnverksamhet inom Polisen (KV) – BRÅs indelning

Polisens tidredovisning enligt PRR































Brå rapport 2013:12

32

Kategorin Övrig Service är det som återstår under Service när det som nu 
ingår i Yttre tjänst (SE2) tagits bort. 

I Brås uppdelning avser kategorin Inre utredning och anmälningsupptagning 
endast sådant arbete som bedrivs inne i polishuset. Förstahandsåtgärder36 
hamnar i Yttre tjänst. Att vi slagit ihop inre utredning och inre anmälnings-
upptagning beror på att vissa polismyndigheter inte särredovisar anmäl-
ningsupptagning (UL2A, UL2C). Slutligen har Kriminalunderrättelsetjäns-
tens grenar BF och UL slagits ihop. För att göra bilden mer lättöverskådlig 
har dessa i sin tur slagits ihop med Spaning (BF1A, UL1A och UL1B). Ka-
tegorin benämns ”KUT och spaning”. 

Utöver kärnverksamheten, som beskrivs ovan, kommer också det som 
kallas Gemensam verksamhet (Kompetensutveckling, Ledning och Stöd-
verksamhet) att ingå i analysen. Avsikten med de nya kategorierna är att 
i största möjliga mån kringgå problemet med felkodningar genom att slå 
ihop de verksamhetskoder som ofta kodas fel, som i exemplet med yttre 
tjänst. 

Myndigheterna med sämst tidredovisning exkluderas 
Slutligen måste ytterligare ett problem med tidregistreringen hanteras innan 
frågan om vilka verksamheter som förstärkts inom polisen kan besvaras – 
nämligen att myndigheterna generellt har registrerat för lite tid. I takt med 
att myndigheterna infört det nya tidredovisningssystemet (COPS) har detta 
problem minskat avsevärt. Problemet kvarstår dock när man som i vårt 
fall ska jämföra hur det såg ut 2006 med i dag. Eftersom flera myndigheter 
registrerade för lite tid i början av undersökningstiden kan ökningar för 
olika verksamhetsgrenar se större ut än de är. Hur stort det här problemet 
är varierar kraftigt mellan olika polismyndigheter. Brå har därför dels bett 
varje myndighet redogöra för kvalitén i sin tidregistrering, dels jämfört den 
redovisade tiden med myndighetens årsarbetskrafter. De myndigheter som 
under hela perioden eller i början av perioden har en tidredovisning som vä-
sentligt avviker från myndighetens årsarbetskrafter har delvis rensats bort 
ur analysen. De polismyndigheter som under hela perioden redovisar kraf-
tigt för lite tid är Värmland, Västernorrland och Östergötland. Sex polis-
myndigheter redovisar för lite tid i början av perioden: Dalarna, Gävleborg, 
Halland, Jämtland, Kalmar och Uppsala. Totalt sett handlar det alltså om 
nio myndigheter som helt eller delvis tagits bort ur flera analyser. Dessa nio 
myndigheter står för 22 procent av den totala resurstiden 2011.

I analysen har Brå också tagit hänsyn till att år 2006 är ett år då flera av 
myndigheterna har en relativt stor avvikelse, och därför utgår vissa analyser 
i stället från år 2007.

Till följd av ovanstående bör de resultat som presenteras nedan tolkas 
med viss försiktighet. Vår bild är ändå att den övergripande trend som pre-
senteras speglar verkligheten. 

Utvecklingen mätt med ny verksamhetsindelning 
Figur 2 visar utvecklingen när det gäller nedlagd tid på olika typer av arbete 
enligt Brås indelning. Figuren är en sammanslagning av den redovisade ti-
den från alla myndigheter exklusive de nio myndigheter med mest opålitlig 
tidredovisning.

36 Det vill säga utredningsåtgärder som vidtas av yttre personal på platsen i anslutning till brottet.
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Figur 2. Utvecklingen av redovisad tid i antalet timmar uppdelat på olika typer av arbetsområden.

Av figuren framgår tydligt att de extra resurserna i huvudsak har gått till 
Yttre tjänst och Utredning/anmälningsupptagning i inre tjänst. Det är också 
tydligt att Kompetensutveckling är ett område som ökat kraftigt.

Här kan också nämnas att utvecklingen förändras endast marginellt om 
även de nio borttagna myndigheterna inkluderas. Det förklaras av att den 
totala bilden främst styrs av storstadsmyndigheterna, och de ingår i figuren. 
Inre utredning och anmälningsupptagning har fått störst del av kakan.

Av den totala ökningen i antalet arbetade timmar har 38 procent gått till 
utredning och anmälningsupptagning, och 33 procent av de extra timmar-
na har gått till yttre tjänst. 14 procent av satsningen har gått till kompetens-
utveckling. 11 procent har gått till Kriminalunderrättelsetjänst och spaning 
och fyra procent har gått till Ledning. Övrig Service och stödverksamhet 
har minskat under perioden. Procentuellt har Kompetensutveckling samt 
KUT och spaning ökat mest. 

Även om den största delen av satsningen har gått till Utredning/Anmäl-
ningsupptagning och arbete i yttre tjänst så är det inte dessa områden som 
procentuellt har ökat mest. De grenar som procentuellt har ökat mest är 
Kompetensutveckling och Kriminalunderättelsetjänst och spaning, som 
ökat med drygt 40 procent vardera.37 Att tiden för Kompetensutveckling 
ökat så kraftigt kan vara en konsekvens av att man tagit emot så många 
aspiranter. Deras arbetstid under deras termin som aspiranter kodas näm-
ligen som Kompetensutveckling. Polisen har också under de senaste åren 
satsat mer på ledarskapsutbildningar än tidigare. Antalet arbetade timmar i 
yttre tjänst har ökat med 22 procent och arbetet med inre utredning/anmäl-
ningsupptagning med 27 procent. Om man ser till de övriga delarna av den 
inre verksamheten framgår att antalet timmar som kodats under Ledning 
har ökat med 14 procent. Den arbetade tid som lagts på Stödverksamhet 

37 Här bör man dock inte glömma att dessa verksamheter utgör en ganska liten del av den totala verksam-
heten, både före och efter ökningen.
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har däremot minskat med sju procent. Övrig Service har minskat med två 
procent. Totalt sett har den Inre verksamheten ökat med 18 procent.38

Fördelningen mellan olika verksamheter har knappt förändrats
Ovan har vi studerat hur mycket tiden inom olika verksamhetsgrenar har 
ökat till följd av satsningen. Vad har då detta fått för betydelse för hur 
stora de olika verksamheterna är i förhållande till varandra? Det redovisas 
i figurerna 3 och 4. Av dem framgår att andelen tid som läggs på olika verk-
samheter förändrats i mycket liten omfattning. De stora verksamheterna, 
arbete i yttre tjänst och inre arbete med utredning/anmälningsupptagning, 
svarar för nästan exakt samma andel av helheten år 2011 jämfört med 
2006. Båda svarar för ungefär 30 procent var,39 både år 2006 och 2011. De 
mindre verksamheternas andelar är också i stort sett de samma. Den största 
förändringen finns i fråga om Stödverksamhet. Dess andel av den totala 
redovisade tiden har minskat med tre procent. 

Figur 3. Fördelning mellan polismyndigheternas arbetsområden totalt i landet år 2006.

Figur 4. Fördelning mellan polismyndigheternas arbetsområden totalt i landet år 2011.

 

38 Även här påverkas resultatet väldigt lite av om de nio exkluderade myndigheterna räknas med.
39 Observera att andelarna här är beräknade på alla polisanställda och inte endast poliser.
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Andelen polistimmar i yttre tjänst har inte förändrats
Av redovisningen hittills framgår att arbetet i yttre tjänst har ökat med 
drygt 20 procent. Det mål som RPS satte upp för åren 2008–2010 och som 
bekräftades av regeringen år 2009 var dock att så mycket som hälften av 
polisarbetet ska äga rum i yttre tjänst (RPS 2007). Målet avser endast poli-
sernas timmar; de civilanställda inom polisen ingår inte i målet. 

Tittar man på andelen anställda poliser inom polismyndigheterna som 
hade sin huvudsakliga tjänstgöring i yttre tjänst var den 48 procent år 2008 
och 53 procent år 2010. Detta är dock inte samma sak som att hälften av 
polisernas totala arbetade tid är i yttre tjänst. Det uppsatta målet om 50 
procent i yttre tjänst har senare förtydligats som att minst 50 procent av det 
totala antalet polisiära resurstimmar ska äga rum utanför polishuset (RPS 
2008b). Det är alltså andelen av tiden utanför polishuset och inte andelen 
personer som ska räknas.

Som vi tidigare visat, behöver inte antal personer ge samma bild som 
antal timmar eftersom många arbetar deltid, är föräldralediga m.m. Därtill 
kommer att även poliser som har sin huvudsakliga tjänstgöring i yttre tjänst 
kan utföra en betydande del av sitt arbete i polishuset. 

För att ta reda på hur stor andel av polisens resurstimmar som läggs i 
yttre tjänst (utanför polishuset) har vi använt tidredovisningen. För att de-
finiera yttre tjänst har vi använt samma verksamhetskoder som i analysen 
ovan. Eftersom det mål som polisen satt upp endast avser att hälften av po-
lisernas tid ska vara i yttre tjänst, måste vi också hitta ett sätt att exkludera 
den civila personalen från analysen. De flesta civila inom polisen arbetar 
i inre tjänst, men det går inte att särskilja den civila personalens timmar i 
tidredovisningssystemet. Därför har vi som en schablon exkluderat de års-
arbetskrafter som de civilanställda utgör från det totala antalet timmar som 
redovisats i inre tjänst. Med det räknesättet har andelen av polisens tid 
som bedrivs i yttre tjänst legat helt oförändrad under perioden, på 41–42 
procent.40

Man kan emellertid också tänka sig en annan avgränsning av vad som är 
yttre tjänst i detta sammanhang. Ovan ingår inte spaningsarbete, eftersom 
vår definition har haft fokus på det synliga polisarbetet. I den analys vi gör 
här kan det dock finnas skäl att även inrymma polisens spaningsarbete i 
yttre tjänst. Om det arbetet räknas in ökar andelen polisarbete i yttre tjänst 
med tre–fyra procentenheter. Då ökar alltså andelen arbetad polistid i yttre 
tjänst till mellan 44 och 46 procent under de studerade åren.41 

Tabell 7. Andel tid i yttre tjänst av all tid i polismyndigheterna, %.

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Andel tid i yttre tjänst 44 45 44 46 45 45

Sammantaget bedrivs alltså närmare hälften av allt polisarbete i yttre tjänst. 
Den andelen har dock varit i stort sett densamma under hela perioden – 
trots att antalet timmar i yttre tjänst ökat. Att andelen inte ökat beror på 
att antalet timmar inom de inre verksamheterna ökat ungefär lika mycket 
som timmarna i yttre tjänst. 

40 Tar vi bort de nio myndigheterna som bedöms ha osäkrast tidredovisning blir skillnaderna på decimalnivå. 
Avrundat till hela procenttal är siffrorna desamma. Att andelen årsarbetskrafter i poliser i yttre tjänst här 
svarar för runt 40 procent medan arbete i yttre tjänst ovan redovisats som 30 procent förklaras av att 
den tidigare andelsberäkningen är räknad på det totala arbetet inklusive de civilas tid. Här har de civilas 
tid tagits bort från basen. 

41 Även här blir andelen den samma även om de nio myndigheterna med mest osäker tidredovisning inklu-
deras beräkningen.
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En ytterligare aspekt som bör beaktas när man analyserar siffrorna, är 
att den tid som aspiranterna lägger på arbete i yttre tjänst inte syns i sam-
manställningen. Detta eftersom all deras arbetstid kodas som Kompetens-
utveckling. Om deras tid hade räknats in torde polisen i större utsträckning 
ha nått målet. 

De enskilda polismyndigheternas  
olika prioriteringar
I detta avsnitt beskrivs först, utifrån enkäten till polismyndigheterna, vilken 
bild de hade av vilka områden som behövde förstärkas och hur det blev i 
praktiken. Därefter ställs deras bild i relation till vad som framkommer vid 
en analys av den redovisade tiden uppdelat per myndighet.

De flesta ville förstärka den yttre verksamheten ... 
När satsningen blev känd ansåg de allra flesta polismyndigheter att de 
behövde utöka sin yttre verksamhet. Både händelsestyrd verksamhet och 
planlagt brottsförebyggande arbete nämns. Tydligast är detta bland de 
tre storstadsmyndigheterna, Stockholm, Skåne och Västra Götaland. De 
mindre myndigheterna nämner även att de behövt förstärkning på utred-
ningsenheter eller för specifika funktioner. Fyra myndigheter hade även en 
förhoppning om att satsningen skulle möjliggöra en 24 timmars täckning i 
glesbygden som tidigare saknats.42 

Alla polismyndigheter kan dock inte ge ett tydligt svar på frågan om var 
i organisationen de önskade göra förstärkningar, när de hörde om sats-
ningen. Ett par av myndigheterna svarar att de aldrig gjorde någon sådan 
övergripande analys. Ett par andra myndigheter skriver att polisledningen 
inte tog ställning till den frågan på länsnivå, utan enbart placerade ut aspi-
ranter till distrikten i länet. Cheferna på lokal nivå fick sedan själva placera 
de nya poliserna inom de verksamheter som de tyckte behövde förstärkas.

... och så uppfattar de också att det blev
Polismyndigheternas bild är också att de främst har använt de utökade re-
surserna till den yttre verksamheten – i linje med regeringens direktiv. Två 
tredjedelar av myndigheterna tar upp att resursökningen gått till att förstär-
ka och bygga upp närpolisen, som ett sätt att öka den polisiära närvaron 
och utveckla det planlagda brottsförebyggande arbetet. Däremot anser de 
inte på samma sätt att den händelsestyrda verksamheten förstärkts. Polis-
myndigheterna anger i och för sig att de placerat de nya polisaspiranterna i 
den händelsestyrda verksamheten. Att antalet som arbetar med sådan verk-
samhet trots detta inte ökat beror på att de mer erfarna poliserna i stället 
har tagits till nya specialistfunktioner och särskilda satsningar. Antalet per-
soner som arbetar med händelsestyrt arbete blir därmed oförändrat, enligt 
polismyndigheternas bild.

Omfördelning från yttre till inre  
verksamhet för att förbättra resultaten
När satsningen blev känd, uppfattade flera av myndigheterna, att de be-
hövde förstärka inte bara den yttre verksamheten, utan även utrednings-

42 Två myndigheter har även lyft fram behovet av mer erfaren polis för exempelvis chefsbefattningar på 
utredningsrotlar, något som de fortfarande har behov av.
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verksamheten. Den behövde förstärkas bland annat för att förbättra upp-
klaringen av mängdbrott. Trots det uppger myndigheterna i enkäten att de 
ändå främst satsade på den yttre verksamheten, framförallt under de första 
åren efter satsningen blev känd. Hälften av myndigheterna beskriver dock 
att en vändning skedde omkring år 2009, eftersom RPS då i sina direktiv 
ökade fokus på polisens utredningsverksamhet. Det kan i sin tur kopplas 
till regleringsbrevet för 2009 där politikerna för första gången tar upp att 
ett mål med 20 000 poliser är att verksamhetsresultaten ska förbättras. De 
flesta av myndigheterna som ändrade fokus omfördelade resurserna redan 
2009, medan andra anger att det skedde först efter 2011.

I praktiken tycks dock den önskade förstärkningen av arbetet med just 
mängdbrottsutredningar inte kommit att realiseras i någon större utsträck-
ning. I stället har resurserna i stor utsträckning gått till nya specialistfunk-
tioner.  

Myndigheterna har prioriterat lite olika
De flesta polismyndigheter menar således att de satsat både på yttre och 
inre verksamhet, även om utökningen av den yttre verksamheten kom först. 
Att båda typerna av verksamheter växt ligger i linje med den nationella bild 
som Brås analys av tidredovisningen ger. Som framgått ovan har ju fördel-
ningen mellan olika verksamhetsgrenar inte direkt förändrats sedan 2006. 
Den totala bilden baserad på tidredovisningen styrs emellertid främst av 
storstadsmyndigheterna. Studerar man de mindre myndigheterna finns det 
stora individuella variationer. 

Brå har i detta sammanhang studerat hur många av myndigheterna som 
2011 har en större andel av verksamhetstiden i yttre tjänst än de hade år 
2006. Den analysen visar att de allra flesta myndigheter (14 av 18)43 har 
ökat antalet timmar i yttre tjänst. Men flertalet av dem har ökat antalet tim-
mar i inre tjänst i samma utsträckning. Så är fallet i nio av myndigheterna. 
Fem myndigheter har tydligt prioriterat både antalet och andelen timmar 
i yttre tjänst. Slutligen finns det fyra myndigheter som varken ökat antalet 
eller andelen timmar i yttre tjänst. Bilden är följande:

Polismyndigheter som satsat på yttre tjänst både antalsmässigt och  
andelsmässigt av det totala antalet timmar inom polismyndigheten 

•	 Kalmar
•	 Jämtland
•	 Jönköping
•	 Norrbotten
•	 Uppsala

Polismyndigheter som ökat antalet,  
men inte andelen timmar i yttre tjänst

•	 Gotland
•	 Gävleborg
•	 Halland
•	 Stockholm
•	 Skåne
•	 Södermanland

43 I analysen av de enskilda myndigheterna har de tre polismyndigheter som bedömts ha mest missvisande 
tidredovisning (Värmland, Västernorrland och Östergötland) inte analyserats. För de myndigheter som har 
opålitliga uppgifter i början av den studerade tidsperioden har analysen gjorts från det år uppgifterna blir 
mer pålitliga i kombination med uppgifter från myndigheterna från tidigare år. Sammantaget ingår alltså 
18 av 21 myndigheter i analysen.
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•	 Västerbotten
•	 Västra Götaland
•	 Örebro

Polismyndigheter som varken ökat  
antalet eller andelen timmar i yttre tjänst

•	 Blekinge
•	 Dalarna
•	 Kronoberg
•	 Västmanland

Även när det gäller vilka verksamheter inom inre tjänst som man satsat på, 
har myndigheterna prioriterat olika. Överlag har de flesta satsat på kompe-
tensutveckling och/eller kriminalunderrättelsetjänsten/spaning. Några har 
satsat på ledning och någon annan på Övrig service. En del har ökat utred-
ningssidan kraftigt medan andra har minskat på denna del av verksamhe-
ten. Det finns alltså inte heller här någon enhetlig bild av hur polismyndig-
heterna har använt satsningen. 

En intressant fråga är om myndigheternas prioriteringar hänger ihop med 
hur stor resursökningen har varit totalt i polismyndigheten. Som vi tidi-
gare har sett varierar den procentuella ökningen av heltidsårsarbetskrafter 
mycket mellan olika myndigheter – från ingen ökning till en 24-procentig 
ökning. Vi ser dock inga mönster i relation till detta i fråga om vilka verk-
samhetsgrenar som de olika myndigheterna främst satsat på.

Många nya funktioner har  
tillkommit under satsningen
Två tredjedelar av polismyndigheterna anger i enkäten att resurserna bland 
annat använts till mer nischad verksamhet. I detta avsnitt utvecklas denna 
fråga närmare. Avsnittet bygger inte bara på enkätsvar utan även på inter-
vjuer med poliser på olika nivåer inom myndigheterna och genomgången 
av tidredovisningen.

Vissa myndigheter uppger att de nästan uteslutande använt de nya resur-
serna till att förstärka eller inrätta nya specialistfunktioner, i såväl den inre 
som yttre verksamheten. Ett exempel på det är en myndighet som under 
perioden för resurssatsningen ökade antalet poliser med 58 årsarbetskraf-
ter. 18 av dessa arbetar inte med ärenden inom myndigheten utan ingår 
i nationella satsningar på personsäkerhetsarbetet och grov organiserad 
brottslighet. De 40 årsarbetskrafterna som återstod för polismyndigheten 
att disponera fördelades på följande: utveckling av kvalificerat underrät-
telsearbete, lokalt personsäkerhetsarbete, inrättande av enheter för priori-
terade insatser, teknikspaning, brottssamordning och operativ samordning. 
Utöver det har myndigheten även tillsatt en kvalitetsutvecklingsgrupp och 
utökat antalet förundersökningsledare för att öka kvaliteten på första- och 
andrahandsåtgärder i inkommande ärenden. 

Myndigheterna menar att bakgrunden till det ökade antalet specialist-
funktioner både är lokala behov och styrning från RPS. Styrningen från 
RPS kan i sin tur ofta härledas till direktiv från regeringen. Det gäller till 
exempel de särskilda satsningarna på grov organiserad brottslighet, hat-
brott och människohandel. Kraven på polisverksamheten har även ökat 
väsentligt, och i dag krävs specialistkompetens för många funktioner (SOU 
2012:13). 
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Antalet traditionella ordningspoliser anses inte ha ökat
När det gäller ökningen av arbete i yttre tjänst ger många polismyndigheter 
bilden att det inte främst är den traditionella händelsestyrda ordningspo-
lisen som har ökat utan olika former av specialistfunktioner och -grup-
per och särskilda satsningar. Det gäller till exempel gatulangningsgrupper, 
ungdomsgrupper, GOB-satsningen,44 lokus,45 hanterare,46 olika former av 
spanare samt ”fredade” bf-poliser.47 Det rör sig om poliser som visserligen 
delvis arbetar i yttre tjänst men som endast i undantagsfall ska användas till 
ingripande verksamhet.48

Flera polismyndigheter bedömer att satsningarna på mer specialiserad 
verksamhet och kompetens inom den yttre verksamheten innebär att anta-
let polispatruller som är tillgängliga för ingripande arbete, exempelvis larm 
från 112, i stort sett är detsamma i dag som 2006. En förklaring till det är 
att trots att fler bilar cirkulerar runt om i länen är specialenheterna ofta 
civilklädda eller arbetar med planlagt brottsförebyggande arbete som helst 
inte ska avbrytas, och de är därför inte lämpliga för utryckningar.

Sammantaget är bilden att det planerade och specialiserade yttre arbetet 
ökat, medan tiden för det händelsestyrda arbetet legat ganska konstant. Att 
det planerade arbetet ökat ligger i linje med regeringens intension, och po-
lismyndigheterna anser att flera av de nya funktionerna är värdefulla. Men 
det finns också nackdelar med att tiden för händelsestyrd verksamhet inte 
ökat. En nackdel sägs vara att utrymmet för att åka till fler brottsplatser 
och vidta mer och fler långtgående förstahandsåtgärder inte har ökat. Detta 
är ett bekymmer eftersom både regeringen och RPS lyfter fram dessa åt-
gärder som särskilt viktiga. Det är också svårt att hinna med händelsestyrd 
service och händelsestyrt brottsförebyggande arbete. Ett exempel kan vara 
att ta sig tid till att prata med en minderårig som har snattat och dennes 
föräldrar om allvaret i brottet och vilka konsekvenser det kan få när perso-
nen blir straffmyndig. 

Antalet utredare tycks heller inte ha ökat
Utvecklingen av specialistfunktioner och särskilda satsningar tycks även 
prägla det inre arbetet. Det påverkar till exempel hur mycket resurser som 
använts till att öka antalet mängdbrottsutredare. Mängdbrottens andel av 
samtliga anmälda brott brukar uppskattas till cirka tre fjärdedelar, och en 
förutsättning för att öka den totala uppklaringen är att polisen satsar på 
att utreda dessa brott. En genomgång av tidredovisningen på enheter under 
kriminalavdelningar som arbetade med mängdbrott 2006 respektive 2011, 
ger inga indikationer på att det i dag finns fler mängdbrottsutredare än 
2006.49 Majoriteten av de ökade resurstimmarna i inre tjänst tycks i likhet 
med timmarna i yttre tjänst i stället ha gått till olika specialistfunktioner 
och särskilda satsningar samt till utredning av andra brottstyper. Exempel 
på specialisttjänster i den inre verksamheten är tjänster vid kriminalunder-

44 GOB står för grov organiserad brottslighet.
45 Lokus står för lokal brottsplatsundersökare.
46 Hanterare är en polis som ansvarar för kontakten med informatörer.
47 Poliser som endast är avsedda att arbeta med brottsförebyggande planlagt arbete på lokal nivå och/eller 

samverkan med kommuner och socialtjänst. 
48 Hur väl det efterlevs varierar från myndighet till myndighet. I vissa myndigheter avbryts flera av dessa 

tjänster dagligen för att bistå den händelsestyrda verksamheten. 
49 Då denna information ofta är bristfällig och flera myndigheter har omorganiserats har denna analys 

kompletterats med muntlig information från myndigheterna.
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rättelsetjänsten – forensiker, tekniker, personsäkerhetsarbete, och brotts-
offersamordnare.

Specialistfunktionerna har således ökat både inom det yttre och inre po-
lisarbetet. En polismyndighet beskriver det i Brås enkät som att myndighe-
ten knappt ökat i personal men att 

nya och utökade uppgifter under senare år, som verksamhetsskydd, per-
sonsäkerhetsfunktioner, intern styrning och kontroll, mängd- och se-
riebrottsstyrka, hanterarverksamhet, har tagit fler poliser i anspråk för 
andra uppgifter än vårt huvuduppdrag.

Helhetsbilden är att polismyndigheterna, i linje med regeringens direktiv, 
främst har placerat de nyexaminerade poliserna i yttre synlig tjänst, men 
samtidigt placerat om erfarna poliser till olika former av specialistfunk-
tioner och särskilda satsningar både i yttre och i inre tjänst. Satsningen på 
polisen har alltså i huvudsak gått till dessa nya tjänster.

Resursfördelningen ligger i linje med regeringens direktiv
En fråga som bör ställas är om den fördelning av resurserna som redovi-
sats, ligger i linje med regeringens intentioner. Frågan är inte helt enkel 
att besvara, eftersom regeringens prioriteringar förändrades något under 
perioden för satsningen. I början var det synliga arbetet i yttre tjänst en 
tydlig prioritering som skulle verka brottsförebyggande. Men de senaste 
åren är det snarare ökad uppklaring som betonats mest. Dessa båda mål 
behöver dock inte vara motstridiga om det skapas tillräckligt med utrymme 
för långtgående utredningsåtgärder på brottsplatser, det vill säga resurser 
till händelsestyrd verksamhet. 

Bilden som ges utifrån Brås genomgång är att Polisen har följt regeringens 
direktiv i form av fler poliser i yttre tjänst,50 varav många har planlagda 
brottsförebyggande uppgifter. Däremot har man haft svårt att öka antalet 
traditionella ordningspoliser, vilket myndigheterna anser beror på de sär-
skilda satsningar och specialistfunktioner, i både yttre och inre tjänst, som 
myndigheterna har ålagts under tidsperioden. 

Är den totala ekonomiska  
satsningen osedvanligt stor?
Vi har sett att målet om 20 000 poliser uppnåtts, men att den faktiska ök-
ningen av arbetskraft inom Polisen inte blev så stor som man först kan tro. 
I genomsnitt ökade polismyndigheternas totala årsarbetskrafter med 11 
procent under perioden 2006–2011. Om man även tar hänsyn till befolk-
ningsökningen var det en ökning med 7 procent per 100 000 invånare. En 
ytterligare fråga som kan ställas är hur stor regeringens totala ekonomiska 
satsning på Polisen är under perioden i relation till det totala årliga resurs-
tillskott som Polisen brukar få. I denna analys ingår inte bara kostnader för 
personal utan även medel för lokaler och övrigt.51 Utifrån bokslutssiffror vi-
sar analysen att även Polisens totala kostnader ökade under perioden – men 
inte mer än under tidigare år sedan slutet av 1990-talet. I löpande priser har 

50 Även om andelen i yttre tjänst inte har ökat. 
51 Analysen bygger på Polisens kostnader och inte på anslaget. För Polisens del är skillnaden mellan ansla-

gen och kostnaderna regelmässigt mindre än 1 procent, vilket är en försumbar skillnad. Det innebär att 
uppgifter om kostnaderna ger en god bild av de medel som regeringen de facto lägger på Polisen.
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Polisens kostnader ökat ganska jämnt sedan 1997.52 I figur 5 visas också 
utvecklingen av fasta priser, det vill säga när hänsyn tagits till inflationen 
med startår 1996. 

Figur 5. Polisens totala årliga kostnader åren 1996–2012 i löpande respektive fasta priser, miljoner 
kronor (indexerade siffror).

Totalt sett har det alltså inte skett någon större ekonomisk satsning på Po-
lisen under den studerade perioden jämfört med de närliggande tidigare 
mandatperioderna. 

Polisens resurser har ökat mer under  
perioden än samhällsekonomin har växt
Även om ökningen av ekonomiska resurser till Polisen inte kan ses som 
extraordinär i förhållande till tidigare år så kan det ändå sägas har det 
ändå skett en tydligare satsning på Polisen under de aktuella åren. Det ser 
man om man jämför utvecklingen av Polisens resurser med utvecklingen 
av hela samhällsekonomin. I figur 6 visas ökningen av Polisens kostnader 
i förhållande till ökningen av bruttonationalprodukten (BNP)53 under åren 
1996–2012.

52 Följande citat från en rapport av ESV tyder på att Polisen haft svårt att finansiera de senaste årens nya 
poliser inom ramen för de anslag de fått: ”Vid ESV:s besök på polismyndigheterna framkom att det finns 
stora problem att åren 2008, 2009 och 2010 få en ekonomi i balans. Flera åtgärdsprogram har tagits 
fram och också redovisats till Rikspolisstyrelsen. Budskapet har varit blandat. Vid en intervju framfördes 
att reformen om 20 000 poliser var underfinansierad. Vid andra intervjuer framfördes att det nog borde 
gå, men inte utan problem”. (ESV 2009:6)

53 Tabellen visar ökningar i indexerad form.
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Figur 6. Polisens kostnadsökning i relation till BNP:s utveckling (indexerade siffror, 2006 = 100). 
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Av figuren framgår att när regeringens satsning på polisen inleddes, avtog 
ökningen i BNP till följd av den globala finansiella krisen. Polisens kostna-
der fortsatte dock att öka i samma takt. Därmed ökade också Polisens an-
del av samhällsekonomin. I den bemärkelsen har Polisen prioriterats under 
perioden.
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Polismyndigheternas  
syn på resursökningen

•	 Polismyndigheterna ansåg att antalet poliser behövde utökas och väl-
komnade resurssatsningen.

•	 De önskade mer vägledning och tydligare riktlinjer från RPS inför 
mottagandet av aspiranterna. 

•	 Satsningen på 20 000 poliser har inneburit merkostnader på grund av 
ökat behov av utrustning och utbildning av handledare.

•	 Polismyndigheterna tror att generationsskiftet kommer att innebära 
ett framtida behov av vidareutbildning samt ett ökat uttag av föräld-
raledighet.

•	 Oro finns för ökad rörlighet bland de anställda poliserna och ökade 
krav från allmänheten på förbättrade verksamhetsresultat.

För att nå målet om 20 000 poliser före år 2010 antogs ett ökat antal stu-
denter till polisutbildningen. Det medförde att polismyndigheterna fick stäl-
la om för att ta emot och handleda större kullar polisaspiranter än tidigare. 

För att få en bild av hur denna omställning har påverkat myndigheterna, 
skickade Brå ut en enkät till samtliga 21 polismyndigheter. Enkäten be-
stod av tio öppna frågor om myndigheternas erfarenheter av och syn på 
satsningen. Alla myndigheter besvarade enkäten, och i nästan samtliga fall 
sammanställdes svaren av chefer på deras HR-avdelningar. 

De enkätsvar som avsåg hur fördelningen av resurser realiserades på 
länsnivå, redovisades redan i förra avsnittet. I detta avsnitt beskrivs polis-
myndigheternas svar när det gäller hur de planerade för de nya resurserna 
och vilka konsekvenser förstärkningen har fått. Slutligen tar vi upp vilka 
framtida utmaningar som polismyndigheterna ser med anledning av de nya 
resurserna. 

Polismyndigheternas svar var olika omfattande, vilket medförde att Brå 
gjorde kompletterande telefonintervjuer med ett urval av myndigheterna 
där de gavs möjlighet att utveckla sina svar. Följande avsnitt redogör för 
polismyndigheternas svar såväl i enkäten som i kompletterande telefonin-
tervjuer.

Mottagandet av polisaspiranterna
Varje termin fördelar RPS polisaspiranter till myndigheterna. Aspiranter-
na har fullgjort fyra terminer på polishögskolan, och den femte terminen 
tjänstgör de i ett lokalt polisdistrikt. Aspiranterna förväntas medverka i den 
ordinarie verksamheten och får därmed tillfälle att praktiskt använda sig av 
de kunskaper och färdigheter som de erhållit under utbildningen. Aspirant-
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tjänstgöringen styrs av en nationell kursplan och innehåller i regel praktik 
inom såväl den inre som den yttre verksamheten. Upplägget på utbildning-
en skiljer sig dock något åt mellan polismyndigheterna där möjligheter finns 
att även inkludera lokala kurser samt att anpassa upplägget utifrån varje 
enskild aspirants behov. Som stöd under terminen tilldelas varje aspirant en 
kvalificerad handledare som är särskilt utbildad för uppgiften. Efter avslu-
tad och godkänd aspiranttjänstgöring finns möjligheten att söka tjänst som 
polisassistent (RPS 2009b). 

Det exakta antalet aspiranter som varje enskild polismyndighet tilldelas 
meddelas successivt inför varje termin. Majoriteten av myndigheterna upp-
ger dock i Brås studie att de redan i ett tidigt skede började planera för hur 
resurserna skulle komma till nytta under hela perioden för resurssatsning-
en.54 Planeringen skedde i vissa fall i samråd med fackliga representanter 
då de tillsammans fattade beslut om vad det ökade antalet poliser skulle 
användas till och var de skulle placeras organisatoriskt de kommande åren. 
En myndighet beskriver det på följande sätt:

I samband med beslutet om 20 000 poliser påbörjade polismyndigheten 
ett visionsarbete som handlade om vad de nya poliserna skulle medföra 
till polismyndigheten. Visionsarbetet, som kallades Vision 2010, ledde 
fram till en riktning för de kommande åren.

Handledare utbildades för att ta emot aspiranterna
Den förberedelse inför mottagandet av polisaspiranter som nämns av flest 
myndigheter är att de ökade antalet utbildade handledare bland den ordi-
narie personalen. En myndighet valde att tillsätta en specifik grupp endast 
för det ändamålet. 

Att utbilda det stora antalet aspiranter under förhållandevis kort tid 
var en utmaning, inte minst ur logistisk synvinkel. Av detta skäl valde 
polismyndigheten att under tre år skapa en tillfällig organisation som 
enbart arbetade med utbildning av aspiranter. Instruktörs- och aspirant-
gruppen, IAG, bestod av erfarna ordnings- och kriminalpoliser som be-
dömdes ha särskilt god förmåga att ikläda sig den pedagogiska roll som 
utbildning av aspiranter förutsätter. 

Flera myndigheter tar upp att det stora antalet nya aspiranter innebar att 
många av de mest erfarna poliserna fick nedprioritera sina ordinarie arbets-
uppgifter för att kunna handleda och stödja dem, både under aspiranttiden 
och under de efterföljande åren. Det innebar en påfrestning på myndighe-
terna.

Att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de nyanställda polis-
studenterna var resurskrävande. Instruktörer och handledare engage-
rades på nästintill varje arbetsenhet, vilket på kort sikt tog kraft och 
energi hos de berörda.

Aspiranter handleds vanligtvis individuellt men i och med resurssatsningen 
uppger ett par myndigheter att de ställde om för att erbjuda grupphandled-
ning. En myndighet nämner att de fick hjälp av RPS för att anordna dessa 
utbildningar i grupphandledning. 

54 En djupare analys av hur omfattande planeringen varit och om den har följts upp har dock inte ingått i 
Brås studie.
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En tredjedel önskade mer vägledning från RPS
I planeringen inför mottagandet av aspiranterna fick polismyndigheterna 
viss vägledning från RPS. Vägledningen skedde främst i form av nationella 
riktlinjer, exempelvis Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter och na-
tionell kursplan för aspirantutbildning (FAP 761-1) som togs fram 2009 
för att skapa en enhetlig utbildning. Polismyndigheterna har även styrdo-
kument att förhålla sig till såsom regleringsbrev, rikspolischefens inriktning 
och planeringsförutsättningar, som alla uppdateras årligen (RPS 2011a). 
Utöver dessa dokument uppger myndigheterna att vägledningen varit be-
gränsad och att alla inte har fått del av någon mer individuell/myndighets-
anpassad sådan. Tre polismyndigheter anser inte att de har fått någon väg-
ledning alls, och ytterligare fyra myndigheter anser att vägledningen var 
otillräcklig. Myndigheterna beskriver att de önskat mer dialog med RPS. 
Bland annat lyfter de fram att de hade önskat att tidigare få information 
om antalet aspiranter som de skulle tilldelas samt mer underlag om studen-
terna, exempelvis studieresultat. Sådan information hade gjort det lättare 
för myndigheterna att ge individanpassad handledning till varje enskild po-
lisaspirant utifrån deras tidigare kunskap och behov. Även bland de polis-
myndigheter som var nöjda med den vägledning de fått av RPS, riktas viss 
kritik mot att stödet, exempelvis FAP 761-1, kom sent i förhållande till 
myndighetens planeringsarbete. 

Merkostnader för myndigheterna 
Även om ökningen överlag ses som positiv har den också inneburit vissa 
utmaningar och ökade kostnader för polismyndigheterna. Som tidigare 
nämnts krävs stora resurser för att handleda och utbilda nya poliser, men 
myndigheterna tar också upp att det ökade antalet poliser medfört behov 
av ny utrustning och fler fordon. Myndigheterna nämner också att mer 
personal innebär ett ökat slitage på befintliga lokaler.

Två myndigheter utrycker en önskan om att RPS hade gått in och täckt 
upp för de ökade kostnader utöver lön som aspiranterna inneburit, exem-
pelvis genom att de tilldelade aspiranterna skulle ha fått med sig all den ut-
rustning de behövde när de placerades i myndigheterna för sin tjänstgöring.

RPS slutsats: Otillräcklig långsiktig planering
RPS gjorde 2011 en granskning av hur myndigheterna genomfört sats-
ningen på fler poliser (RPS 2011a). Fem myndigheter granskades.55 RPS 
konstaterar att dessa myndigheter inte haft någon tydlig långsiktig plan för 
hur de skulle använda de utökade resurserna. Det saknades samlad doku-
mentation i form av strategier eller övergripande handlingsplaner om hur 
resursökningen skulle implementeras. Myndigheterna har i stället årsvis el-
ler löpande planerat och fattat beslut om hur de nya aspiranter ska tas emot 
och var de ska placeras. 

Rörlighet bland poliserna
De nya resurserna har, som tidigare avsnitt visat, fördelats utifrån de prin-
ciper och mål som regeringen, RPS och polismyndigheterna ställt upp. Det 
finns dock en komplicerande faktor som påverkar hur stabil denna fördel-

55 Polismyndigheterna i Norrbotten, Kronoberg, Värmland, Örebro och Stockholms län.
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ning blir, nämligen rörligheten bland poliserna. Precis som i andra yrken 
finns en viss rörlighet inom polisen, både geografiskt och genom byte av 
tjänst. Rörlighet kan vara utvecklande för verksamheten, men det finns 
även en risk att det påverkar organisationen negativt, särskilt om den ökar 
drastiskt. När det gäller effekter av rörlighet är polismyndigheterna också 
mer sårbara än många andra myndigheter och branscher, eftersom alla as-
piranter direkt får arbete inom Polisen. Det innebär att samtliga poliser som 
finns att tillgå i princip redan har en anställning inom någon av polismyn-
digheterna. Om någon slutar inom en myndighet kan det därför inte kom-
penseras på något annat sätt än genom att försöka rekrytera en ersättare 
från någon annan myndighet.

Mot denna bakgrund frågade Brå hur polismyndigheterna ser på rörlighe-
ten i sitt län, i fråga om byte av tjänst och byte till andra myndigheter. Näs-
tan alla upplever att rörligheten har ökat de senaste åren. Myndigheterna 
tillfrågades även om rörligheten har inneburit något problem för dem, och 
16 av de 21 myndigheterna svarade ja. Flera tar upp att rörligheten, om den 
når en viss nivå, innebär en ökad administrativ och logistisk kostnad. Mest 
oroande är risken att förlora erfaren personal med värdefull kompetens.

Oro för att glesbyggden blir genomströmningslän
Att poliser slutar eller byter tjänst inom Polisen är något som alltid före-
kommit och som myndigheterna är vana vid. Det som tas upp som ett pro-
blem, särskilt under den satsning som varit, är när det sker direkt efter as-
piranttjänstgöringen. Tiden efter aspiranttjänstgöring är särskilt kritiskt då 
de nya poliserna kan vilja ”flytta hem” om de placerats i en myndighet som 
de saknar social anknytning till. Det innebär då att de slutar direkt efter att 
myndigheten satsat resurser på att lära upp dem och planerat för hur de 
ska komma till nytta. Särskilt de mindre myndigheterna anger att det är ett 
problem; många aspiranter flyttar till de större städerna i länet, och det är 
svårt att rekrytera mer erfarna poliser till glesbygden. De myndigheter som 
angränsar till några av landets största städer upplever också att polisaspi-
ranter i stor utsträckning söker sig utanför myndigheten. Pendlingsavstånd 
till en storstad med både bättre löneläge och spännande arbetsuppgifter 
uppges som orsaker till att myndigheterna förlorar mycket personal.

Det finns en oro för att rörligheten leder till att glesbygdslänen riskerar att 
till stor del bestå av nyutbildade poliser, vilket kan påverka rättssäkerheten 
och verksamhetsresultatet. Även i myndigheter som inte upplever särskilt 
stor rörlighet finns oron för att värdefull utbildning går förlorad när perso-
nalen frekvent byter tjänst.

För att man ska komma till rätta med den geografiska rörligheten föreslår 
tre myndigheter att personer med social koppling till länet måste prioriteras 
vid fördelningen av aspiranter. En myndighet föreslår även att RPS ska rikta 
sin rekrytering inför polisutbildningen direkt till personer uppväxta på min-
dre orter eller som kan tänka sig att arbeta utanför storstäderna.56 

Poliser lämnar tidigt sin tjänst i den yttre verksamheten
Trots oro för den geografiska rörligheten är det överlag rörligheten inom 
myndigheterna som de flesta är oroade över och som dem upplever ökar. 
Det gäller framför allt personal som söker sig till utredningsarbete eller 

56 Detta problem har uppmärksammats även tidigare. I budgetpropositionen för 2002 (prop. 2001/2002) 
framgår till exempel att starten av högskolor i Umeå och Växjö var ett försök att främja rekryteringen av 
nya poliser i de delarna av landet/utanför storstäderna.
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specialistfunktioner efter en kort tid i yttre tjänst.57 En snabb övergång till 
utredningsverksamhet, menar de, kan innebära svårigheter då erfarenheten 
från yttre tjänst inte kan kompenseras genom teoretiska utbildningssats-
ningar. 

Vi har upplevt en ökad rörlighet mellan myndigheter särskilt under 
2012. [...] Vi har också sett en tendens att fler väljer att söka andra 
arbetsuppgifter än utryckning tidigare, efter något eller några år anser 
man sig vara färdig med yttre tjänst, vilket på sikt kan bli ett problem.

Den ovan nämnda granskningen av fem polismyndigheter som RPS gjort vi-
sar också att resursökningen har lett till ett generationsskifte som är särskilt 
påtagligt i yttre tjänst (RPS 2011a). I takt med att de nya poliserna placerats 
i yttre tjänst har mer erfarna poliser sökt sig till andra verksamheter inom 
den egna polismyndigheten. 

Unga poliser är mer benägna att byta tjänst
Av myndigheternas svar framkommer en bild av att den grupp som rekry-
terats till polisutbildningen de senaste åren skiljer sig från tidigare genera-
tioner när det gäller benägenhet att byta tjänst. 80-talisterna, som står för 
en stor del av de nya aspiranterna, anses mer rörliga och lämnar snabbare 
yttre tjänst. Sex myndigheter tar specifikt upp detta som en av deras främsta 
svårigheter med resurstillskottet. De nämner att de nya aspiranterna både 
kräver mer utmaning för att stanna, då de ofta vill göra snabb karriär och 
att deras syn på polisyrket skiljer sig från tidigare generationers. 

 

Vi har noterat att ”80-talisterna” är mera rörliga både inom och utan-
för myndigheten. Vi noterar att vissa inte ser polisyrket som ett livslångt 
yrke eller samhällskall, utan mera ett yrke som kan växlas mot annat 
om villkoren är bättre.

Att de nya kullarna med poliser även kommer att påverka demografin fram-
över nämns av ytterligare ett par myndigheter. De förväntar sig att flera av 
poliserna de närmaste åren kommer att ta ut föräldraledighet.

Framtida utmaningar
Under sommaren 2010 nådde Polisen regeringens mål om 20 000 anställda 
poliser. Under åren som följt har antalet aspiranter som fördelas ut till myn-
digheterna återgått till normalnivå och syftar endast till att ersätta prognos-
ticerade pensionsavgångar (RPS 2011a).

För polismyndigheternas del innebär det att flera av de initiala kostna-
derna kommer att minska. Trots det kan satsningen ge konsekvenser även 
framåt i tiden. Brå har frågat myndigheterna vilka utmaningar de ser i 
framtiden till följd av satsningen. 

I linje med vad som framgått tidigare är rörligheten det som oroar myn-
digheterna mest. De ser svårigheter att framöver kunna erbjuda tillräckligt 
attraktiva tjänster och karriärmöjligheter eftersom konkurrensen anses hö-
gre än vanligt. Återigen framhävs hur de nya poliserna ställer högre krav 
på utvecklingsmöjligheter, som kan vara svåra att tillgodose inom Polisen. 

57 Västra Götaland är den enda myndighet som anger att de inte har någon större rörlighet bland yttre 
personal. Deras egen kartläggning visar i stället att majoriteten av de nya polisaspiranterna fortfarande 
arbetar kvar i den yttre verksamheten i myndigheten.
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Risker som framhävs är att de nya poliserna väljer att söka sig till andra 
polismyndigheter eller utanför polisen.

Då tilldelningen av nya poliser nu återigen förväntas ligga stabil förvän-
tas rörligheten minska och därmed kan karriär- och utvecklingsmöjlig-
heterna begränsas. Det blir då en utmaning att kunna bibehålla moti-
vationen hos dessa medarbetare, samt att behålla poliser inom Polisens 
verksamhet.

Ett stort behov av vidareutbildning
En annan oro gäller den vidareutbildning som kommer att krävas framöver. 
Även om grundutbildningen nu är avklarad nämner fem myndigheter att de 
kommer att kräva resurser för kompetensutveckling även framöver – sär-
skilt för dem som arbetar i yttre tjänst. Om allt fler poliser söker sig vidare 
efter relativt kort tid i yttre tjänst kommer det hela tiden att finnas en stor 
andel som är unga och oerfarna.

Den avgjort största utmaningen för framtiden är i stället att tillhanda-
hålla en strukturerad vidareutbildning, vilket i dagsläget saknas. Det är 
ett stort antal nya poliser med lika lång erfarenhet i yrket som behöver 
påfyllnad i form av utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder. 
En enskild polismyndighet har inte förutsättningar att helt hantera den-
na utmaning, varför regeringen och Rikspolisstyrelsen enligt vår mening 
så snart som möjligt måste hantera frågan. Det finns behov av traditio-
nella utbildningar, men framför allt saknas det i det närmaste helt vida-
reutbildning inom ordning och säkerhet, d.v.s. det yttre uniformerade 
området.

Oro för resultatkrav
En tredjedel av myndigheterna är oroliga för att resursökningen medför 
ökade förväntningar från politiker och allmänheten på att Polisen ska kun-
na visa fram snabbare och bättre resultat. Det anses problematiskt då de 
väntar sig en viss initial nedgång resultatmässigt.

Det största problemet med den utökade resursen är den kortsiktiga och 
förhållandevis begränsade insikt som förväntningarna om resultatut-
veckling indikerar. Polisens uppdrag är för omfattande och komplext 
för att följas upp med de förenklade modeller som används. Väger man 
in hur samhällsdebatten förs och hur uppföljningen av de förväntade 
resultaten bedrivs kan resursökningen för svensk polis i praktisk me-
ning inneburit ett större problem för polisen än om resurserna varit 
desamma som tidigare.

En myndighet tar upp att möjligheten att motsvara förväntningarna på för-
bättrade resultat ytterligare försvåras av att det ofta är svårt att mäta Poli-
sens framgångar och att utvärderingar saknas. Det medför att polismyndig-
heterna inte kan styrka de förbättringar i verksamheten som de bedömer att 
resursökningen lett till.
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Verksamhetsuppföljning

Under perioden 2006–2012 har olika resultatmått över polisens verk-
samhet utvecklats på följande sätt:
•	 Antalet personuppklarade brott har ökat något och handläggningsti-

derna har minskat något 
•	 Andelen personuppklarade anmälningar (personuppklaringsprocen-

ten) är dock oförändrad
•	 De planlagda Brottsförebyggande insatserna i PUM-A har ökat och 

samverkan med kommunerna i arbetet har förstärkts
•	 – men kvaliteten i arbetet har fortfarande brister
•	 Servicemålet inte helt uppfyllt
•	 Oförändrat bra bemötande
•	 Oförändrat högt förtroende för polisen
•	 Ökad trygghet i befolkningen.

Totalt sett ser man en tendens till att verksamheten förbättrats något 
utifrån uppföljningsmåtten.

I detta kapitel ges en övergripande beskrivning av hur polisens verksam-
hetsresultat har utvecklats sedan år 2006. Syftet är att belysa om resurs-
ökningen lett till att verksamheten förbättrats. Först redovisas uppgifter 
om hur stor andel av de anmälda brotten som personuppklarats och hur 
handläggningstiderna utvecklats. Därefter beskrivs utvecklingen av det 
planlagda brottsförebyggande arbetet. Det avsnittet bygger primärt på en 
genomgång av insatser som dokumenterats i PUM-A. Slutligen kommer ett 
antal kortare avsnitt som tar upp utvecklingen när det gäller service, förtro-
endet för polisen samt andelen i befolkningen som känner sig otrygga och 
är rädda för brott.

Oförändrad andel brott personuppklaras 
Antalet personuppklarade brott har under den studerade perioden ökat 
med åtta procent. 

Vanligen studeras dock inte endast antalet personuppklarade brott utan 
också andelen personuppklarade brott av samtliga anmälda brott (person-
uppklaringsprocenten). Ett tydligt mål för Polisen under perioden är att 
personuppklaringsprocenten ska öka. Detta har tagits upp i flera budget-
propositioner, och RPS har i sina årliga anvisningar till myndigheterna pre-
ciserat hur stor ökningen bör vara när det gäller vissa brottstyper. 

Av Brås statistik framgår dock att andelen av alla anmälda brott som 
personuppklarades år 2012 låg ungefär på samma nivå som år 2006 (18 



Brå rapport 2013:12

50

procent 2006 och 17 procent 201258). Att antalet personuppklarade brott 
ökat och inte andelen beror på att antalet anmälda brott har ökat under 
perioden. 

Personuppklaringsprocent – ett mått med brister 
Måttet personuppklaringsprocent är dock inte helt rättvisande som indi-
kator på polisens effektivitet när det gäller att utreda brott. Detta eftersom 
en inte obetydlig del av brottsanmälningarna inte kan personuppklaras. Så 
är till exempel fallet när den misstänkte är under 15 år, eftersom barn inte 
kan lagföras.59 Ett annat exempel gäller de anmälningar som vid närmare 
påseende visade sig inte vara något brott, en anmäld stöld visar sig till ex-
empel vara något som tappats bort men sedan hittas. Denna anmälan kom-
mer ändå att ingå i totalen när andelen personuppklarade brott ska räknas 
fram. Ett tredje exempel på brott som polisen inte har möjlighet att klara 
upp men som ändå påverkar uppklaringsprocenten är de där åklagare eller 
polis beslutar om så kallad förundersökningsbegränsning.60 Direktiven för 
polis och åklagare är att antalet förundersökningsbegränsningar ska öka. 

Anmälningar som dessa kallas för ”tekniskt uppklarade”. Andelen anmäl-
ningar som lades ned av detta skäl har legat på ungefär 20 procent under 
de studerade åren. 

Dessa anmälningar medför problem när man räknar andelen personupp-
klarade brott, eftersom de ingår i basen för uträkningen. Om det till exem-
pel inkommer 100 000 anmälningar och 10 000 personuppklaras, redo-
visas personuppklaringen som 10 procent. Men då räknar man procenten 
på en för hög siffra, eftersom det egentligen bara borde vara cirka 80 000 
anmälningar som skulle kunna leda till en lagföring. Om man räknar ande-
len personuppklarade brott på den ”rätta siffran” blir personuppklaringen 
i stället 12,5 procent. 

Mot denna bakgrund har Brå gjort en uppskattning av vad personuppkla-
ringen skulle bli åren 2007–2011 om man exkluderade brott som inte bör 
utredas eller omöjligen kan klaras upp. 

Alternativt mått ger en något högre personuppklaring  
– men förändrar inte bilden av utvecklingen 
Det mest grova sättet att korrigera basen för andelsberäkningen skulle vara 
att exkludera alla tekniskt uppklarade brott. Det är dock känt att det finns 
brister i polisens sätt att koda teknisk uppklaring. Tidigare mindre studier 
tyder till exempel på att polisen ibland kodar brott som tekniskt uppkla-
rade trots att det i princip skulle vara möjligt att klara upp dem. Det är sär-
skilt kodningsgrunden ”Annat”61 som håller låg kvalitet. Den koden svarar 
för närmare hälften av de tekniskt uppklarade brotten. 

58 Dock bör noteras att 2006 var ett år med hög personuppklaring i förhållande till tidigare år. År 2005 låg 
personuppklaringen på 16 procent. 

59 Att brottet inte kan lagföras innebär dock inte att polisanmälan lämnas utan uppmärksamhet. Den skick-
as alltid till socialtjänsten som har huvudansvaret för insatser för barn under 15 år som har begått brott. 
I vissa fall utreder också polisen anmälan. 

60 Förundersökningsbegränsning används vid brott som av processekonomiska och effektivitetsskäl inte 
bör utredas. Oftast handlar det om en och samma person som är misstänkt för många brott och att 
straffet inte skulle påverkas av om man utreder ännu ett. Ett annat vanligt skäl är att personen nyligen 
har dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärps. Liknande 
förundersökningsbegränsning är också det som sker med brott begångna i anslutning till ett grövre brott. 
Åklagaren kan besluta om att ett brott inte ska utredas om den misstänkte kommer att lagföras för andra, 
grövre, brott och uppklaringen av det lindrigare brottet inte kommer att påverka lagföringen.

61 Denna kodningsgrund, nr 113, avser endast ärenden där en misstänkt saknas. 
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Brå har därför gjort en fördjupad studie av innehållet i kategorin ”Annat”. 
Där framkommer att ungefär 40 procent av dessa anmälningar borde ha re-
gistrerats under någon av de mer specificerade koderna som finns för teknisk 
uppklaring. I övriga fall är informationen om orsaken till att det kodats som 
tekniskt uppklarat ofta mer knapphändig och oklar. Mot denna bakgrund 
har vi valt att bara minska basen med de tydliga fallen under ”Annat”. Om 
vi väljer att från basen endast räkna bort de brott under ”Annat” där orsa-
ken till avskrivningen är tydlig, blir personuppklaringen 20 procent 2012, 
det vill säga 3 procentenheter högre än med dagens sätt att räkna. 

Om man räknar ännu mer försiktigt och antar att det förekommer en viss 
”överregistrering” även under andra koder för tekniskt uppklarade brott, 
reduceras minskningen av basen ytterligare.62 Sammantaget skulle man då 
hamna på en personuppklaring på runt 19 procent, en ökning med 2 pro-
centenheter jämfört med nuvarande sätt att räkna. Ökningen blir ungefär 
densamma för alla år sedan 2006. Det innebär således att personuppkla-
ringen under de studerade åren inte utvecklas på något annat sätt än med 
det traditionella sättet att räkna. Den ligger på en stabil – men något högre 
– nivå. Således tycks inte satsningen ha påverkat uppklaringsprocenten på 
nationell nivå. 

För vissa brottstyper blir skillnaden mellan det nya och det traditionella 
sättet att mäta något större. Det gäller till exempel områden där barn svarar 
för en stor del av de anmälda brotten, som vid snatteri. 

Att sortera bort det som inte kan utredas tar tid
Ett annat problem med anmälningar som omöjligen låter sig utredas (utö-
ver att de belastar uppklaringsprocenten) är att sorteringsprocessen fak-
tiskt tar tid. Detta tar Riksrevisionen upp i sin rapport Hanteringen av 
mängdbrott (2010a). I det enskilda fallet är tidsåtgången inte så stor, men 
eftersom det rör sig om stora volymer blir det sammanlagt många timmar. 
Riksrevisionen uppskattar att om polisen lägger ned 50 procent av alla an-
mälningar, och varje nedlagt ärende genererar en timmes arbete, åtgår 320 
årsarbetskrafter för detta arbete. Detta bör man, enligt Riksrevisionen, ha i 
åtanke när polisens utredningsresurser diskuteras.

Antalet brott som överlämnas till  
åklagare varierar mellan myndigheterna 
Vi kan alltså konstatera att antalet personuppklarade brott nationellt ökat 
något i samband med satsningen, men att andelen personuppklarade brott 
av antalet inkomna anmälningar (personuppklaringsprocenten) ligger oför-
ändrad. På myndighetsnivå finns det ganska stora variationer mellan polis-
myndigheterna när det gäller både antal och andel uppklarade brott. Det 
mått som Brå har valt när vi redovisar dessa variationer är den antalsmäs-
siga utvecklingen. Vi anser att det ger en mer rättvisande jämförelse mel-
lan myndigheterna eftersom det minskar problemet med att den anmälda 
brottsligheten utvecklats olika i olika myndigheter. En polismyndighet som 
inte klarar upp fler brott i dag än år 2006 kan ändå komma väl ut med 
måttet andelen uppklarade brott – om de anmälda brotten har minskat.63 

62 Den ytterligare kod där grunden för registreringen inte framgår tydligt är ”Annat med misstänkt”. Brott som 
förundersökningsbegränsats registreras där, men exakt hur stor andel dessa utgör har inte studerats.

63 Västerbotten har till exempel ökat personuppklaringen av tillgreppsbrott med 22 procent men i praktiken 
minskat antalet redovisade ärenden till åklagare med 6 procent. Den ökade personuppklaringen förkla-
ras i stället av lägre antal inkomna anmälda tillgreppsbrott.
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Omvänt kan de som ökat antalet uppklarade brott ändå komma sämre ut 
när det gäller andelen uppklarade brott, om de anmälda brotten samtidigt 
ökat kraftigt. Därför har vi valt att bygga vår analys på ett antalsmått, 
nämligen den procentuella ökningen av antalet redovisade ärenden till åkla-
gare.64 

Det som framgår i Brås analys är att flera av myndigheterna har ökat anta-
let redovisade ärenden till åklagare i synnerhet för narkotikabrott. Ungefär 
hälften av myndigheterna har ökat antalet redovisade ärenden till åklagare 
när det gäller våldsbrott. För trafikbrott och tillgreppsbrott ser siffrorna 
sämre ut. Det gäller i synnerhet för tillgreppsbrott, där antalet redovisade 
ärenden har sjunkit påtagligt för majoriteten av myndigheterna. 

Inget samband mellan hur myndigheternas  
resurser har ökat och förbättrade utredningsresultat
En intressant fråga är om myndigheternas resultatutveckling hänger sam-
man med hur stort resurstillskott de har fått. Har de myndigheter som har 
haft den största resursökningen också ökat resultaten mest och vise versa? 
Den övergripande bilden är att det inte finns något sådant samband. I ta-
bell 8 är myndigheterna rangordnade efter hur mycket de har växt under 
satsningen (2006–2011) och där deras ökning av antalet anmälningar som 
redovisats till åklagare är redovisade för våldsbrott, tillgreppsbrott, narko-
tikabrott och trafikbrott. Siffror med grön färg är positiva, siffror med röd 
färg är negativa.

Tabell 8. Procentuell ökning av dels antal årsarbetskrafter, dels av redovisade ärenden till åklagare, 
uppdelat på olika brottstyper mellan åren 2006 och 2011.

Ökning av 
årsarbets
krafter, % Polismyndigheter

Vålds
brott, %

Tillgrepps
brott, %

Narkotika
brott, %

Trafik
brott, %

24 Halland 22 2 26 -1
20 Jönköping 16 35 185 5
17 Jämtland 29 17 241 31
17 Östergötland 20 -26 -17 -4
16 Skåne 10 -13 7 3
14 Kronoberg 5 -34 5 -8
14 Stockholm 2 -5 30 -9
14 Västerbotten 25 -6 70 1
13 Örebro -3 -22 -8 24
10 Blekinge 0 6 46 -9
10 Västmanland -12 -34 23 -8

9 Kalmar -4 -12 48 17
8 Norrbotten 3 -20 38 -9
6 Gotland -5 -18 3 -12
6 Gävleborg -15 -18 -15 -9
6 Västra Götaland 8 -6 12 2
4 Dalarna 28 -22 12 15
3 Södermanland -5 -14 48 -5
3 Värmland 8 -14 31 -22
3 Västernorrland 20 -49 30 -13

-3 Uppsala 23 -19 19 7

64 Att ett ärende är redovisat till åklagare är inte samma sak som att det är personuppklarat. Åklagare kan 
välja att lägga ner förundersökningen. I den största delen av fallen fattar dock åklagaren någon form av 
uppklarande beslut (åtal, åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande). Att detta mått valts här beror på att 
det var dessa uppgifter vi vid analysen hade tillgängliga. 
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Tabellen visar att resultaten pekar i ganska olika riktningar. Det finns myn-
digheter som haft en kraftig ökning av både antalet årsarbetskrafter och 
antalet ärenden som överlämnats till åklagare. Det syns till exempel tydligt 
att de tre myndigheter som ökat sina resurser mest också har ökat antalet 
redovisade ärenden för så gott som alla här redovisade brottstyper. Men 
Östergötland, som ligger på delad tredjeplats i fråga om nya resurser, har 
på tre av fyra brottsområden minskat antalet ärenden som överlämnats till 
åklagare. 

Sambandet blir något starkare om  
man enbart räknar poliser i yttre tjänst 
Att antalet poliser i en myndighet ökat tycks alltså inte i sig ha någon av-
görande inverkan på uppklaringen. Brå har emellertid också studerat om 
påverkan blir större om man ökar specifika delar av polisen. Vi har då 
först fokuserat på om de myndigheter som mest ökat tiden i yttre tjänst 
har förbättrat sina utredningsresultat mer än övriga. Hypotesen skulle då 
vara att dessa myndigheter fått större utrymme att genomföra förstahands-
insatser, något som lyfts fram som viktigt av regeringen. Här har vi in-
skränkt analysen till de 12 myndigheterna med mest pålitlig tidredovisning. 
Bland dem finns det ett svagt samband mellan att ha ökat timmarna i yttre 
tjänst och att ha ökat antalet redovisade vålds- och tillgreppsbrott. Ser vi 
till upptäcksbrotten trafikbrott och narkotikabrott är bilden splittrad. För 
narkotikabrott finns ett samband mellan att ha ökat antalet poliser i yttre 
tjänst och högre uppklaring, men inte för trafikbrott. För trafikbrotten är 
sambanden antagligen mer relaterade till huruvida en myndighet har haft 
många planlagda insatser mot trafik eller ej. 

Vi har också studerat om det finns ett samband mellan utvecklingen av 
antalet uppklarade brott och i vilken utsträckning myndigheterna ökat sitt 
arbete med utredning och anmälningsupptagning i inre tjänst. Här fann vi 
dock inget samband alls oavsett brottskategori. 

Handläggningstiderna har kortats något
Av RPS årsredovisningar framgår att handläggningstiderna har minskat nå-
got sedan 2006. RPS mäter den så kallade genomströmningstiden, det vill 
säga tiden från att brottet polisanmäls till att det avslutas hos polisen. År 
2006 var denna tid i genomsnitt 45 dagar. År 2012 var genomsnittstiden 
39 dagar. 

En kanske mer rättvisande bild får man om man särredovisar ärenden där 
en förundersökning inletts, så kallade bearbetade ärenden. I 45 procent av 
alla ärenden inleds en sådan.65 Av figur 8, som redovisar tiderna från och 
med år 2006, framgår att ärenden där en förundersökning inleds tar längre 
tid än när ingen förundersökning görs – vilket är naturligt. I ärendena där 
en utredning inletts har genomströmningstiden minskat från 92 dagar i ge-
nomsnitt år 2006 till 82 dagar år 2012.66 

65 Andelen varierar kraftigt mellan brottstyperna. När det gäller våldsbrott inleds en förundersökning i näs-
tan nio av tio ärenden, och för många brottstyper inleds en förundersökning i 50–70 procent av ären-
dena. Vid den vanligaste brottstypen, stöld (exklusive snatterier och stöld från butik), inleder man dock 
ganska sällan en förundersökning – endast i ungefär vart femte ärende, och det får genomslag i den 
totala statistiken. 

66 Brå har i en rapport våren 2013 även belyst handläggningstiderna i hela rättskedjan under åren 2008–
2010 (Rapport 2013:7) Studien visar att under de åren förkortades åklagarnas och domstolarnas hand-
läggningstider, men däremot inte polisens. 
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Figur 8. Genomsnittlig tid från det att en anmälan gjorts till att ärendet avslutats hos polisen åren 
2006–2012, uppdelat på tiden för samtliga ärenden och tiden för bearbetade ärenden. 

Figur 7. Genomsnittlig tid från det att en anmälan gjorts till att ärendet avslutats hos polisen åren 
2006 –2012. 
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Om man bryter ned genomströmningstiderna för bearbetade fall på brotts-
typer kan man se att utvecklingen varierar. För två av de brott där hand-
läggningen är snabbast, narkotikabrott och trafikbrott, har genomsnitts-
tiden ökat något. Men för många vanliga brott som drabbar enskilda, till 
exempel våldsbrott, bedrägerier och tillgreppsbrott har genomströmnings-
tiderna påtagligt förkortats. Den genomsnittliga genomströmningstiden för 
våldsbrott, där en förundersökning inletts, har sjunkit från 117 till 88 da-
gar. För bedrägerier har tiden kortats från 175 till 130 dagar. 

När polisen sätter upp målet att korta handläggningstiderna är det viktigt 
att det inte sker på bekostnad av kvaliteten i utredningsarbetet. I många 
avseenden kan ett snabbt utredningsarbete förbättra förutsättningarna att 
klara upp brottet. Å andra sidan riskerar en för hög prioritering av tids-
aspekten leda till att polisen avstår från att vidta utredningsåtgärder som 
är tidskrävande, men som kan öka chansen att klara upp brottet. Mot den 
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bakgrunden är det viktigt att relatera utvecklingen av handläggningstider-
na till resultaten när det gäller personuppklaring. Som framgått ovan har 
andelen och antalet brott som personuppklarats legat ganska oförändrad 
under perioden. Det tyder på att tiderna kunnat kortas utan att det fått en 
negativ inverkan på uppklaringen. 

Mer brottsförebyggande arbete  
– men fortfarande brister i kvalitet
Att bedöma hur polisens brottsförebyggande arbete utvecklats under åren 
2006–2012 är svårare än att studera utredningsresultaten. Gemene mans 
bild av hur detta bör värderas torde vara att se om polisens arbete gett ef-
fekt i form av minskad brottslighet. Det resultatmåttet använde sig även 
regeringen av i budgetpropositionerna i början av perioden, men den typen 
av effekter har inte avkrävts de senaste åren. Förklaringen torde vara att 
brottsutvecklingen i huvudsak styrs av samhälleliga faktorer som polisen 
inte har något inflytande över, till exempel förhållanden som rör tillfäl-
lesstrukturer, alkohol- och narkotikakonsumtion och långsiktiga försörj-
ningsmöjligheter. Förändringar rörande dessa faktorer har större betydelse 
för om brottsligheten nationellt sett går upp eller ned än polisens insatser.67 

Här kan ändå nämnas att de källor som finns tyder på att den faktiska 
brottslighet som drabbar allmänheten har minskat under perioden (uppgif-
ter från NTU), medan den anmälda brottsligheten har ökat (uppgifter från 
kriminalstatistiken). Förklaringen till differensen mellan de olika källorna 
torde vara att benägenheten att anmäla att man utsatts för brott har ökat 
något. 

67 På lokal nivå kan det däremot vara meningsfullt att följa utvecklingen av en viss brottstyp i relation till 
polisens arbete, särskilt om den ställs i relation till särskilda insatser från polisens sida. 

Figur 9. Genomsnittlig genomströmningstid för bearbetade ärenden uppdelat på brottstyp åren 
2006–2012. 
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I Brås rapport Brottsutvecklingen i Sverige 2008–2011 (Brå 2012:13) görs 
en samlad bedömning utifrån olika källor av hur brottsligheten utvecklats 
sedan år 2005. Den sammanfattas i följande tabell:

Tabell 9. Brottsutvecklingen sedan år 2005

Brottstyp NTU Anmälda brott Annan källa BRÅs bedömning av den 
faktiska utvecklingen

Dödligt våld ➚ ➘ ➘

Misshandel ➙ ➚ ➘ ➙

Rån ➙ ➚ ➙

Sexualbrott ➙ ➚ ➙

Hot och trakaserier ➘ ➚ ➘ ➘

Bedrägerier ➚ ➚ ➚

Stöld ➘ ➘ ➘

Skadegörelse - ➘ ➘ ?

Narkotikabrott - ➚ ➙ ➙

Rattfylleri - ➘ ➘ ➘

Av de brott som ingår i tabellen är det endast bedrägerierna som bedöms 
ha ökat. Ett antal olika möjliga förklaringar till att flera olika brottstyper 
minskat ges i rapporten. Ingen av dem rör polisens arbete. De faktorer som 
tas upp är bland annat bättre stöldskydd på bilar, lås på brevlådor, var-
ningslistan över företag med bluffakturor och minskat spritdrickande. 

Antalet timmar med brottsförebyggande arbete tycks ha ökat
Mot ovanstående bakgrund är det rimligare att studera om polisens arbete 
med brottsförebyggande insatser har ökat. En indikator kan då vara om 
polisen lägger ned mer tid på brottsförebyggande arbete än före satsningen. 
Av det förra avsnittet om resursutvecklingen framgår att oavsett vilket mått 
man väljer, pekar data på att man gör det. Den arbetstid som redovisas 
under polisens verksamhetsgren BF-arbete har ökat med 40 procent. Som 
betonades i förra avsnittet är detta med all säkerhet en överrapportering 
av den faktiska ökningen, men hur stor överrapporteringen är går inte att 
säga. 

Lokala poliskontor har införts
I budgetpropositionen för år 2007 tar regeringen upp vikten av att de nya 
poliserna leder till en lokalt förankrad polis i hela landet där man arbetar 
nära tillsammans med andra aktörer för att minska brotten och öka trygg-
heten. En utveckling i den riktningen är de lokala poliskontor som växt 
fram i de tre storstäderna under perioden. I Stockholm inleddes en sådan 
satsning under år 2006, och i dag finns det 27 lokala poliskontor i länet.68 
Brå har studerat dessa i en kartläggning år2011 (Brå 2011:13). Av den 
framgår att tryggheten i de studerade områdena ökade och att problemen 
med ordningsstörningar minskade tydligt i ett par av områdena under pe-
rioden 2006–2010. Däremot hade inte förtroendet för polisens ökat, trots 
att detta var en målsättning med satsningen. Liknande verksamheter i Gö-
teborg och Malmö har växt fram under benämningen ”områdespoliser”. 

Här bör dock framhållas att det inte är nödvändigt att ha ett lokalt polis-
kontor för att uppnå målet om en mer lokalt förankrad polis. Andra model-
ler är också möjliga, men här finns inga systematiska data.

68 Sommaren 2012.
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Satsning på grov organiserad brottslighet 
Under hela perioden har polisen på olika sätt satsat på att bekämpa den 
grova organiserade brottsligheten. År 2006 öronmärkte RPS 120 miljoner 
kronor som ska användas i kampen mot organiserad brottslighet. Medlen 
låg till grund för en pott som polismyndigheterna kunde söka pengar från 
till specifika projekt. Det ledde till 43 olika projekt.69

År 2008 fick RPS i uppdrag att genomföra ytterligare en satsning, denna 
gång av permanent karaktär. Bland annat skulle man inrätta totalt åtta 
aktionsgrupper vid åtta polismyndigheter och en vid Rikskriminalpolisen, 
etablera permanenta regionala underrättelsecenter på åtta platser i landet 
och säkerställa en bred myndighetsrepresentation i det så kallade Operativa 
rådet. Denna satsning pågår än i dag.

Allt fler brottsförebyggande insatser i PUM-A
Ett annat sätt att mäta polisens brottsförebyggande arbete under den aktu-
ella perioden, är att studera vilka brottsförebyggande insatser som doku-
menterats i PUM-A (Polisens underrättelsemodell – Applikationer). Denna 
modell introducerades inom polisen i mitten av 2000-talet för att förbättra 
den planlagda brottsförebyggande verksamheten. Genom PUM har polisen 
fått en modell för att arbeta planerat och problembaserat. PUM-A är den 
mall som används för att dokumentera arbetet enligt PUM. 

Den statistik från RPS som Brå fått ta del av visar att sedan inledningsåret 
2006 har antalet brottsförebyggande insatser som dokumenterats i PUM-A 
ökat kraftigt, från 884 år 2006 till 3 176 år 2012. Det går inte att säga i 
vilken utsträckning ökningen beror på att polisen bedriver mer brottsfö-
rebyggande arbete eller på att insatserna dokumenteras i större utsträck-
ning. Men ett rimligt antagande är att en stor del av ökningen förklaras av 
förbättrade rutiner när det gäller att dokumentera det brottsförebyggande 
arbetet i PUM-A, snarare än en kraftig faktisk ökning av antalet insatser. 

De tre senaste åren har dock antaletinsatser i PUM-A legat ganska stabilt. 
Det går dock inte att uttala sig om i vad mån detta innebär att man nu kom-
mit till en punkt då de flesta planerade insatser dokumenteras i PUM-A och 
att därmed en form av mättnadspunkt uppnåtts i systemet. En alternativ 
förklaring är att ökningen avstannat av andra skäl, till exempel genom änd-
rade prioriteringar mellan utredande och brottsförebyggande arbete. 

Figur 10. Antal planlagda brottsförebyggande insatser i PUMA, åren 2006–2012.

Insatser mot våldsbrott vanligast
Den typ av brottslighet där planerat brottsförebyggande arbete är vanligast, 
enligt PUM-A, är våldsbrott. Över en tredjedel av insatserna år 2012 avser 
våldsbrott. Näst vanligast är insatser mot trafikbrott, som svarar för mer 

69 Projekten beskrivs närmare i Brås rapport 2009:19.
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än en fjärdedel av alla insatser. Insatser mot stölder (exklusive stöld i butik) 
respektive narkotika kommer därnäst med tio respektive åtta procent. 

Figur 11. Antal planlagda brottsförebyggande insatser i PUMA uppdelat på år och brottstyp, åren 
2006–2012. 

Bevakning vid offentliga arrangemang dominerar 
Vad är det då för brottsförebyggande arbete som polisen planerar i PUM-
A? För att få en bild av detta har Brå plockat ut alla insatser i PUM-A år 
2012 från fyra län.70 Totalt rör det sig om nästan 400 insatser. Av genom-
gången framgår att det är två typer av insatser som dominerar. Det ena är 
bevakning vid olika typer av offentliga arrangemang, som idrottsmatcher, 
festivaler och fester. Att våldsbrott dominerar som brottstyp i PUM-A beror 
på att det främsta syftet med insatserna i dessa sammanhang är att förhin-
dra våld. Dessa arrangemang och insatser är vanligtvis korta – mediantiden 
för insatserna är en dag.

Den nästa vanligaste insatsen är trafikkontroller. Oftast planeras dessa 
kontroller att pågå under en vecka; mediantiden är sex dagar. Detta är ock-
så mediantiden för samtliga insatser.

Det finns dock även en del längre insatser. Åtta insatser i de fyra länen 
avsåg program rörande våld i offentlig miljö – dessa var planerade att pågå 
under hela året. Detsamma gällde de totalt nio planerade insatserna rö-
rande våld i nära relationer.

Ovanstående bild av hur insatserna fördelar sig år 2012 liknar i stor ut-
sträckning den som ges i RPS förteckning över planlagda insatser 2009 
(RiR 2010b).

Varierande kvalitet i planläggningen av insatserna
Enligt PUM inrymmer det brottsförebyggande arbetet tre steg: kartläggning 
av problemen, analys och val av insats samt uppföljning. Varje steg ska 
dokumenteras i PUM-A. I sin granskning av det brottsförebyggande arbe-
tet gick Riksrevisionen (RiR) igenom 200 slumpmässigt valda insatser som 
dokumenterats i PUM-A.71 Med bland annat den genomgången som grund 

70 Länen är Västmanland, Norrbotten, Västra Götaland och Blekinge.
71 Därutöver studerade Riksrevisionen 60 planlagda insatser som avsåg våldsbrott och narkotikabrott.
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riktade de omfattande kritik mot hur polisen har arbetat med de tre stegen. 
Deras kritik avsåg bland annat följande:

Planeringen inför insatsen
•	 Analyserna av brottsproblemen var sällan systematiska och beaktade 

många gånger inte de faktorer som enligt forskningen är grundläggan-
de för ett problemorienterat polisarbete.

•	 Problemen konkretiserades inte tillräckligt. I mindre än hälften av in-
satserna preciserades till exempel det övergripande problemet i termer 
av tid, plats, målgrupp eller specifikt lokala förhållanden. 

•	 Ofta saknades en röd tråd i planeringen av insatserna. I närmare 60 
procent av insatserna bedömde RiR att de metoder som föreslogs inte 
var helt anpassade efter vad man velat uppnå med insatsen. 

•	 I drygt hälften av insatserna sattes endast ett mål, vilket oftast var att 
öka eller minska antalet anmälda brott. Detta trots att det funnits goda 
möjligheter att sätta fler och annorlunda mål.

•	 I drygt en tredjedel av insatserna 2008 och 2009 hade polisen planerat 
att använda sig av evidens- eller erfarenhetsbaserade metoder. Det var 
dock oklart huruvida arbetet sedan bedrivits enligt den föreslagna me-
toden. 

Uppföljningen av insatsen
•	 De allra flesta insatser hade en uppföljning som godkänts av en besluts-

fattare. Ungefär två tredjedelar av dessa borde dock enligt Riksrevisio-
nen inte ha godkänts, då de saknade viktig information. Det som ofta 
saknades var information om hur man hade arbetat med insatsen, om 
föreslagen metod hade använts och kommentarer till bristande mål-
uppfyllelse. I hälften av insatsuppföljningarna finns inga förbättrings-
förslag angivna. 

Riksrevisionens övergripande slutsats var att bristerna i planeringsproces-
sen ledde till att insatserna vanligen var allmänt hållna och inriktade mot 
traditionella arbetssätt som fotpatrullering, synlighet, olika alkoholinsatser 
och trafikkontroller. 

De planlagda insatserna genomfördes ofta inte
Ett viktigt resultat i Riksrevisionens granskning var också att en stor del av 
de insatser som planerades i PUM-A aldrig genomfördes fullt ut. När Po-
lisens resultatrapporter ställdes mot den planerade tiden i PUM-A var den 
arbetstid som i praktiken lades ned på planlagda insatser endast en fjärdedel 
av den planerade tiden. Riksrevisionen uppskattade att polisen skulle behöva 
ägna mer än hälften av arbetet i yttre tjänst åt planlagt brottsförebyggande 
arbete för att kunna genomföra de planerade insatserna i PUM-A. I prakti-
ken ägnades runt 30 procent av arbetet i yttre tjänst åt detta (RiR 2010b).

RPS kvalitetsgranskar nu dokumentationen i PUM-A 
RPS har sedan år 2010 löpande följt och analyserat polisens dokumenta-
tion av det planlagda brottsförebyggande arbetet i PUM-A. De insatser som 
analyseras rör brottstyperna våld i offentlig miljö, trafiksäkerhetsarbete, in-
brott i bostad och narkotikabrott. För varje myndighet granskas tre insatser 
inom respektive brottskategori i landet.72 Bedömningarna görs två gånger 
per år, första och andra tertial. 

72 I de fall då polismyndigheten haft tre eller färre insatser per brottstyp granskas samtliga. I de fall då det 
varit fler än tre insatser gör RPS ett urval av tre. 
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Varje insats bedöms utifrån kvaliteten i de tre momenten som ingår i PUM: 
kartläggning/analys, val av arbetsmetod samt uppföljning/utvärdering. När 
det gäller kartläggningsfasen undersöks till exempel om någon sådan finns 
och om den är tillräckligt preciserad. Valet av arbetsmetod analyseras bland 
annat utifrån om metoderna är relevanta utifrån de problem som beskrivits. 
Uppföljningen granskas till exempel utifrån om det finns tydliga mål för 
insatsen och om en uppföljning/utvärdering gjorts. För varje moment kan 
insatsen få ett Ja, Delvis eller Nej på frågan om dokumentationen uppfyller 
kraven. 

Något bättre sedan Riksrevisionens ganskning
Brå har fått del av RPS material och gjort en vidarebearbetning av det. Vi 
har valt att studera hur stor andel av insatserna i PUM-A som fått ett Ja på 
de tre olika momenten, det vill säga uppfyller RPS krav. 

Sammanställningen visar att poliserna har blivit något bättre på att doku-
mentera i PUM-A de senaste åren, men att det fortfarande är en stor andel 
insatser i PUM-A som inte bedömts uppfylla grundkraven på dokumenta-
tion. Momentet ”val av arbetsmetod” är det som i störst utsträckning do-
kumenterats enligt kraven – drygt hälften av insatserna får år 2012 godkänt 
av RPS på den punkten. Samma år har en fjärdedel av insatserna uppfyllt 
grundkraven i fråga om kartläggning/analys, medan mindre än tio procent 
av insatserna har följts upp så som de ska. 

Figur 12. Utvecklingen av andelen av de olika momenten i PUMA som uppfyller RPS krav, procent.

Kvaliten i dokumentationen i PUM-A varierar mellan de olika brottstyper-
na som studerats – våld i offentlig miljö, trafiksäkerhet, inbrott i bostaden 
och narkotika. När det gäller kartläggning och analys håller de insatser i 
PUM-A som rör narkotika högst kvalitet, och andelen som uppfyller kra-
ven har ökat kraftigt sedan år 2010. 

Kvaliteten varierar mellan myndigheterna
Den sista analysen som Brå gjort gällande de insatser som har dokumen-
terats i PUM-A rör variationen mellan olika polisområden. RPS har brutit 
ned resultaten på länsnivå, och i storstadsmyndigheterna en nivå ytterli-
gare. Med det som utgångspunkt har vi analyserat i vilken utsträckning 
myndigheterna/områdena fått godkänt på de olika momenten i de insatser 
som studerats. Vi har lagt ihop resultaten för två år för att observationerna 
per myndighet inte ska bli för små. Totalt blir det ungefär 48 insatser per 
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myndighet/område. För varje insats finns det tre moment som kan ha fått 
godkänt eller inte, totalt alltså 144 moment per myndighet/område.73 I ned-
anstående tabell redovisas hur stor andel av alla momenten som de olika 
myndigheterna/områdena fått godkänt på. Den svarta stapeln visar genom-
snittet för landet.

Figur 13. Andel moment i de dokumenterade insatserna i PUMA som uppfyller RPS krav uppdelat 
per myndighet/område år 20112012, procent.

Av figur 13 framgår att det är stora skillnader i dokumentationens kvalitet 
mellan myndigheterna/områdena. Genomsnittet för alla myndigheter är att 
knappt 30 procent av alla moment i dokumentationen av insatser uppfyller 
RPS krav. Men andelen godkända moment är mindre än tio procent i Nord-
östra Skåne och Västra Götaland/Storgöteborg, medan hela 60 procent av 
momenten i Halland och Västerbotten uppfyller RPS krav. 

Samverkansavtal finns nu i de flesta polisområden
I regeringens direktiv under perioden lyfter man fram vikten av att polisen 
samverkar med kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. År 2008 tog 
RPS ett initiativ i frågan genom att ta fram en handlingsplan med inrikt-
ningen att alla polismyndigheter skulle sluta samverkansavtal med kom-
munerna i länet (Brå 2013:5). Det har lett till en markant utveckling av 
samarbetet mellan polis och kommun. Våren 2012 fanns sådana samver-
kansöverenskommelser i 85 procent av alla kommuner. Den studie som Brå 
gjort visar att både polisen och kommunerna tycker att avtalen har förbätt-
rat samverkan mellan parterna (Brå 2013:5). Man har större förståelse för 
varandras arbete, och samarbetet har fått en tydligare struktur. På samma 
sätt som framgått vid genomgångar av insatserna i PUM-A, finns det dock 
fortfarande brister när det gäller att planera de konkreta insatserna och att 
följa upp/utvärdera dessa.  

Brås sammanfattande bild när det gäller det brottsförebyggande arbetet 
under perioden är att polisen har satsat på detta område. Den arbetade 
tiden har ökat, dokumentationen av de olika insatserna har förbättrats och 
avtal med kommunerna har växt fram. Samtidigt är det mer osäkert i vilken 
utsträckning innehållet i de brottsförebyggande insatserna förbättrats. 

73 Eftersom alla myndigheter inte genomfört tillräckligt många insatser för att komma upp till 48 stycken, 
stämmer inte det exakta antalet för varje myndighet.
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Polisens service: Ibland sena  
svar – men bra bemötande 
Ett av de mål som tas upp i styrdokumenten för polisen under perioden 
2006–2012 är att servicen ska förbättras. I första hand formuleras målet 
som att 90 procent av de 114 14-samtal som inkommer till Polisens kon-
taktcenter (PKC) ska besvaras inom tre minuter. Polisens årsredovisningar 
visar dock inte på någon ökning av andelen samtal som besvaras inom den 
tiden. I stället sjönk andelen under ett par år av perioden. År 2012 besvara-
des 70 procent av samtalen inom tre minuter, vilket är ungefär samma andel 
som år 2006. Vid intervjuer med representanter för PKC betonar de dock 
att deras arbetsuppgifter i dag inte är helt jämförbara med dem år 2006. 
Dels har andelen grova brott som anmäls via PKC ökat74 och dels hanterar 
de idag, förutom anmälningar, även tips till polisen. 

Ett annat mått som RPS använder för att mäta kvaliteten på den ser-
vice som allmänheten får när de ringer PKC är en mindre årlig frågeun-
dersökning. Sedan år 2008 görs en automatiserad servicemätning kopplad 
till talsvaret 114 14 under en månad varje år. Där ställs frågor om hur de 
som ringt PKC ser på PKC:s tillgänglighet, bemötande och utförande. Det 
ingår också en fråga om huruvida den service de fått hade levt upp till deras 
förväntningar. Resultaten visar att nästan alla tycker att servicen levde upp 
till deras förväntningar – och att så varit fallet ända sedan frågan började 
ställas år 2008. Även när det gäller bemötande och utförande är de allra 
flesta oförändrat nöjda år från år. Sämst betyg får tillgängligheten där ande-
len som är nöjda varit under 60 procent tre av de fem åren som undersök-
ningen gjorts (åren 2009, 2010 och 2012).

Sedan år 2009 ställs i Brås Nationella trygghetsundersökning, NTU, ett 
antal särskilda frågor direkt till dem som under de tre senaste åren polisan-
mält att de utsatts för brott och därmed hade kontakt med polisen. En hög 
andel av dem – ungefär tre fjärdedelar - är nöjda med polisens bemötande. 
Samma andel är nöjda med polisens tillgänglighet. Färre är nöjda med den 
information de fått om sitt ärende och endast en dryg tredjedel är nöjda 
med polisens effektivitet, det vill säga deras arbete med att utreda och klara 
upp brottet. Andelen som är nöjda med de olika aspekterna av polisens 
arbete har legat ganska stabilt sedan mätningarna började. 

Tabell 10. Andel nöjda med olika delar av kontakten med polis i samband med utsatthet för brott de 
senaste tre åren, enligt NTU år 2009–2012. Andel för respektive grupp i procent.

2009 2010 2011 2012
Effektivitet 33 33 36 33
Information 47 48 52 48
Bemötande 76 77 76 76
Tillgänglighet 73 76 76 73

Förtroendet för Polisen högt och ökande
Ett viktigt mål för Polisen är att arbetet bedrivs på ett sådant sätt att det 
skapar förtroende hos allmänheten. I stor utsträckning uppnår Polisen den 
målsättningen. Av Brås löpande nationella trygghetsundersökning, NTU, 
framgår att endast en dryg tiondel av de svarande år 2012 har lågt förtroen-
de för Polisen och 60 procent har högt förtroende (Brå 2013:1). Polisen är 
den myndighet inom rättsväsendet som allmänheten har störst förtroende 

74 Tidigare var det vanligare att sådana brott anmäldes på poliskontoren.
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för. Förtroendet ökade stadigt från det att mätningarna inleddes år 2006 
fram till år 2011 (med tio procentenheter), och andelen med högt förtro-
ende för Polisen var då 65 procent. Andelen med högt förtroende minskade 
emellertid något år 2012 (till 60 procent). Det är för tidigt att säga om detta 
är en tillfällig minskning eller om det rör sig om något mer långsiktigt. 

De som utsatts för brott är de som med störst sannolikhet har egna er-
farenheter av kontakter med polisen. Därför särredovisas svaren från dem 
som varit utsatta för brott det senaste året. För alla myndigheter gäller att 
förtroendet är något lägre i den gruppen än bland övriga. Bland dem är det 
56 procent som har stort förtroende för Polisen (Brå 2013:1). 

Fler känner sig trygga 
Ett av målen för Polisen är också att allmänheten ska känna sig trygg. Här 
kan dock diskuteras i vilken utsträckning människors trygghet och oro för 
brott påverkas av polisens insatser. Det finns studier som talar för att andra 
faktorer kan ha en väl så stor inverkan, till exempel vad som lyfts fram i 
massmedia (Pollack 2001, Estrada 1999). 

Generellt sett visar Brås årliga Nationella Trygghetsundersökning att 
tryggheten i befolkningen ökat sedan undersökningen startade år 2006. 
Andelen personer som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen har 
minskat från 21 procent 2006 till 15 procent 2012. Minskningen i andelen 
otrygga avser främst kvinnor medan andelen otrygga män är relativt oför-
ändrad. 

Andelen som känner sig otrygga när de går ut sent på kvällen är dock ett 
ganska generellt mått som inte är så direkt brotts- och polisrelaterat. Ett 
mått som ligger något närmare polisens arbete är det som anger hur stor 
del av de svarande som oroar sig för att utsättas för olika specifika brott. 
Figur 14 anger andelen som oroat sig för misshandel, bostadsinbrott och 
fordonsrelaterade brott (stöld och skadegörelse på fordon). Den visar att 
oron för fordonsrelaterade brott har minskat påtagligt. Andelen som oroar 
sig för det har minskat med 9 procentenheter, från 22 till 13 procent. Även 
andelen som oroar sig för överfall och misshandel har minskat, från 15 till 
11 procent. 

Det brott, av de tre undersökta brottsområdena, som är vanligast att oroa 
sig för är inbrott. Andelen som oroar sig för detta visade en nedåtgående 
trend under de första mätningarna, men vände uppåt år 2012. Andelen var 
17 procent år 2012, vilket var samma andel som år 2006. 

Figur 14. Utvecklingen av andelen i befolkningen som oroar sig för olika typer av brott. 
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Det har inte gjorts några närmare analyser av vad minskningen i andelen 
som känner sig otrygga och oroar sig för brott, beror på. Det mest lättol-
kade är att oron för fordonsrelaterade brott har minskat, eftersom denna 
typ av brott nästan har halverats under den studerade perioden. Andelen 
hushåll i NTU som uppgav att de utsatts för bilstöld under året har minskat 
från 0,9 procent 2006 till 0,4 procent 2012, och andelen som utsatts för 
stöld ur/från fordon har minskat från 5,0 till 3,1 procent. Anledningen till 
att fordonsrelaterade brott minskar beror till största delen på säkrare bilar 
och går inte att relatera till polisens arbete. 

Att andelen som oroar sig för inbrott inte förändrats så mycket under 
perioden ligger också i linje med att antalet som i NTU uppger att de har 
utsatts för inbrott det senaste året ligger ganska stabilt åren 2006–2012. 
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Under valrörelsen 2006 satte Alliansen som mål att det skulle finnas  
20 000 poliser i Sverige 2010, vilket också blev fallet. Avsikten med  
satsningen var att få en ”synlig” polis. Medialt har satsningen fram-
ställts som en enorm ökning av polisiär arbetskraft och väckt höga  
förväntningar på förbättrade verksamhetsresultat. 

I denna rapport, den första av tre, följer Brå upp och analyserar sats-
ningen. Hur mycket mer arbetskraft har det blivit i praktiken? Vilka  
förväntningar är rimliga att ha på Polisen utifrån satsningen? I rappor-
ten görs även en kartläggning av var inom polisorganisationen de extra 
resurserna hamnat. Har de lagts där behoven av förstärkning är som 
störst för att kunna förbättra verksamhetsresultaten?

Rapporten är gjord på uppdrag av regeringen och vänder sig i första 
hand till regeringen och beslutfattare inom Polisen, men även till den  
intresserade allmänheten som vill få en nyanserad bild av de senaste 
årens satsning på Polisen och hur den har använts. 
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