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Förord 
Rapporten ger en alternativ bild till Polismyndighetens presentationer av sin verksamhet och 
olika brottsfenomen. Den information som framkommer i rapporten kan ge viktig input till de 
diskussioner som förs om bland annat gängkriminalitet. Rapporten avser att bidra till 
ett perspektivskifte från att ensidigt fokusera på ökade resurser till Polismyndigheten, till 
att även diskutera hur resurser används, eftersom frånvaron av ett sådant perspektiv i 
debatten riskerar att leda till ogenomtänkta reformer och bristande utveckling. 

Rapporten har tillkommit för att vi två rapportförfattare har en stark drivkraft att få en väl 
fungerande polis. Vi har arbetat på olika platser och haft olika funktioner inom Polismyndig-
heten, men vår förståelse för de problem som finns inom polisen har följt samma mönster. 
Som uniformerade poliser fick vi signaler om problem inom myndigheten, men hoppades att 
en bredare inblick i verksamheten skulle visa att problemen inte var så omfattande som den 
begränsade insynen gav sken av. Det blev tvärt om. Oberoende av varandra drog vi samma 
slutsats. Att det fanns strukturella problem inom polisen. Vi kan konstatera att dessa problem 
tenderar att bestå då de inte erkänns, bortförklaras eller påstås redan vara åtgärdade. Detta i 
sin tur har fått negativa konsekvenser för polisverksamheten och i förlängningen för medbor-
garna. En ökad medvetenhet om grundläggande problem inom polisen ser vi som avgörande 
för en nödvändig utveckling av polisens verksamhet. 

Utifrån egna och andra polisers erfarenheter har vi dragit slutsatsen att det krävs extern press 
på Polismyndigheten för att få till nödvändiga förändringar. Därför synliggör vi i denna rapport 
ett flertal strukturella problem, där fokus riktas mot de konsekvenser Polismyndighetens sätt 
att kommunicera får för verksamheten.  

Stefan Holgersson är docent i informatik vid Linköpings universitet och professor i polis-
vetenskap vid polishögskolan i Oslo. Han, liksom Johanna Westman, är polis. Johanna 
Westman har en masterexamen i kriminologi och en magisterexamen i religionsvetenskap.  

Studien ingår i forskningsprojektet ”Det myndigheter vill dölja” som finansieras av Handels-
bankens forskningsstiftelser samt forskningsprojektet ”Polisarbete i socioekonomiskt utsatta 
områden i Sverige” som finansieras av FORTE. Forskningshuvudman är Linköpings universitet. 
Holgersson har samlat in de data som utgör den innehållsmässiga grunden för rapporten. 
Westman är medförfattare till kapitel 1 och 10 samt har bidragit till bearbetning av materialet. 

Tack till alla er som bidragit till denna rapport genom att lämna värdefull information och ge 
feedback. Det känns positivt att det både innanför och utanför polisorganisationen finns ett 
stort engagemang för att få en väl fungerande Polismyndighet. 

 

Stefan Holgersson   Johanna Westman 
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1. Inledning och sammanfattning 
1.1 Bakgrund  
I rapporten ”Hur hanterar polisen journalister?”1 beskrivs polisens kommunikation ur 
journalisters perspektiv. En majoritet av journalisterna i studien uppfattade inte Polis-
myndigheten som en transparent myndighet, utan snarare en myndighet med makt att styra 
informationen och därmed den bild som förmedlas av polisens verksamhet. I rapporten ”Hur 
efterlever polisen offentlighetsprincipen”2 framgår att Polismyndigheten agerar på ett sätt 
som försvårar granskning av polisens utsagor. Tillgången till information och intervjuer verkar 
vara beroende av huruvida rapporteringen handlar om ett budskap som polisen vill förmedla 
eller granskningar som kan medföra kritik.  

Ofta används statistik för att presentera en tilltalande bild av polisverksamheten såsom 
antalet beslagtagna skjutvapen, redovisade utredningar till åklagare eller antal utfärdade 
ordningsförelägganden. Budskapet är detsamma: att polisens verksamhet fungerar bra eller 
är på gång att förbättras. Utan en djup inblick kan det vara svårt att skilja väl genomfört polis-
arbete från missvisande tilltalande bilder av hur verksamheten fungerar. Till skillnad mot 
exempelvis politiska partier och andra intresseorganisationer, saknar polisen ”konkurrenter” 
som ständigt bevakar och granskar varandra. Denna frånvaro av bevakning och granskning 
leder till brist på alternativa beskrivningar och ifrågasättande av hur polisen bedriver sitt 
arbete3. Oavsett hur svensk polis fungerar är polisen Sveriges bästa polis. Polisen har ett stort 
informationsövertag och till skillnad från många andra myndigheter får polisen för det mesta 
stå som enda källa när nyheter publiceras eftersom det är svårt att hitta en motpart4. När 
Polismyndigheten beskriver orsakerna till olika problem hänvisas inte sällan till brist på ekono-
miska resurser och personal. Andra vanliga budskap är att medborgarna inte vill vittna och att 
kriminella aktörer har ett försprång eftersom lagstiftningen begränsar polisens möjligheter att 
använda nödvändiga metoder5. De förklaringsmodeller som förs fram från polisens sida 
innebär att problem mycket sällan beror på ”polisens sätt att arbeta eller på sättet att 
organisera sin verksamhet, problemen kommer alltid utifrån.”6.  

När kritik riktas mot Polismyndigheten finns ett flertal strategier som används för att bemöta 
kritiken, eller snarare avfärda den. En av dessa strategier är att påstå att åtgärder redan 
vidtagits för att komma till rätta med problemen. En annan är att tona ner polisens ansvar för 
problemen genom att hänvisa till andra samhällsaktörers ansvar samt till brister i andras 
verksamheter. En tredje är att få till stånd en fokusförskjutning genom uttalanden som skapar 
medialt intresse för en helt annan fråga. 

I rapporten om hur polisen hanterar journalister framgår att det finns olika anledningar till att 
Polismyndigheten förmedlar en positiv bild av sin förmåga och ger alternativa perspektiv och 

 
1 Holgersson & Grahn, 2021. 62 journalister intervjuades och materialet omfattar 135 sidor intervjutexter. 
2 Holgersson, 2021b. 
3 Palm & Skogersson, 2008. De slutsatser som Palm & Skogersson dragit överensstämmer i hög utsträckning 
med slutsatserna i Holgersson & Grahn, 2021. 
4 Palm och Skogersson, 2008. 
5 Palm & Skogersson, 2008. 
6 Palm och Skogersson, 2008, sidan 163. 
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förklaringar till olika uppmärksammade problem. Det handlar bland annat om att det är viktigt 
att människor har förtroende för polisen. Det konstateras vidare att polisanställda i linje-
verksamheten till vardags utför arbetsinsatser som är berömvärda, men att det precis som i 
andra organisationer finns bristande rutiner och begås misstag. Att det existerar problem i en 
organisation är inte unikt. Polisens verksamhet är dessutom komplex, kriminaliteten och 
samhället är i ständig förändring och det finns därmed ett konstant förändringsbehov.  

1.2 Konsekvenser av att inte åtgärda problem 
Att inte åtgärda problem, utan i stället värja sig mot granskning riskerar att leda till en 
försämrad verksamhet och ett ökat behov av att skydda verksamheten från insyn. Det uppstår 
en ond cirkel. Polisen presenterar en tilltalande bild av sin verksamhet och för att skydda 
bilden tillämpar polisen olika kommunikationsstrategier. En ny bild presenteras och cirkeln 
fortsätter. Denna ständiga rundgång är ett hinder för att verksamhet ska utvecklas på ett 
adekvat sätt. Problembeskrivningar ses inte som en möjlighet att utveckla verksamheten, utan 
som ett hot. Problem åtgärdas i huvudsak inte, utan försvaras. 

 

 

 

Figur 1. Ond cirkel som hindrar adekvat utveckling av polisens verksamhet. 

 
1.3 Rapportens målgrupp 
En extern granskning underlättas av kunskap för att se bakom den fasad som Polismyndig-
heten väljer att måla upp och för att kunna få tillgång till information som polisen inte vill 
synliggöra. Den huvudsakliga målgruppen för denna rapport är därför journalister. Även 
politiker och andra samhällsaktörer kan ha ett intresse av rapporten eftersom den förmedlar 
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ett alternativt perspektiv till Polismyndighetens bild och därmed ger ett underlag för att kunna 
ställa adekvata frågor till, och krav på, Polismyndigheten. Rapporten riktar sig också till 
polisanställda med förhoppning om att kunna skapa en förståelse för företeelser inom Polis-
myndigheten som kan vara svårupptäckta och upplevas som obegripliga.  

1.4 Det enskilt viktigaste strukturella problemet inom 
Polismyndigheten 
Det enskilt viktigaste strukturella problemet menar vi är att Polismyndigheten7 anstränger 
sig för att dölja problem, hindra insyn och istället måla upp en tilltalande, men missvisande, 
bild av verksamheten. Förhållningssättet medför att andra strukturella problem döljs och 
innebär att det inte skapas ett tillräckligt förändringstryck på Polismyndigheten. Förutom att 
tillvägagångssättet hindrar utveckling riskerar anställda att tappa respekten för polisledningen 
om de inser att chefer medvetet ljuger, vilket kan få negativa följder för styrningen av polis-
verksamheten. Vidare sänder polischefers agerande ett budskap till polisanställda om vad som 
anses som ett godtagbart beteende, och det är bekymmersamt om det medför att 
polispersonal inte uppfattar korrekt och rättvisande information som viktigt. Vidare kan 
Polismyndighetens sätt att kommunicera och hindra insyn utgöra ett demokratiskt problem 
eftersom polisen ska skydda och vara en garant för demokratin och dessutom i hög grad 
påverkar människors uppfattningar om olika förhållanden i samhället, den politiska debatten 
och politiska beslut.  

Polismyndighetens förhållningssätt8 sänder också ett budskap till polisanställda att kritiska 
synpunkter som skulle kunna äventyra den officiella bilden av polisen inte får framföras. Detta 
är i sig ett problem eftersom det förstärker den interna tystnadskulturen som ett flertal gånger 
påtalats utgöra ett strukturellt problem9. I en enkätundersökning visade det sig att var tredje 
polis upplevde att de inte kunde framföra kritik eller synpunkter till ledningen av rädsla för 
repressalier. Detta resultat är tre gånger högre i jämförelse med genomsnittet för personal-
grupper i andra organisationer10.  Under lång tid har Polisförbundet fått tydliga signaler från 
poliser att det inte är accepterat att kritisera vare sig arbetsmetoder, mål eller ledarskap inom 
polisen. Personal upplever att det får negativa konsekvenser att bryta mot denna kultur. Det 
kan leda till omplacering, sämre karriärutveckling, obefintlig löneutveckling och ”utfrysning”11. 
Vid intervjuer av 62 journalister var ett återkommande tema att det upplevdes mycket svårt 
att få polisanställda att yttra sig om det gällde kritik mot polisens sätt att bedriva sin verk-
samhet. I en forskningsstudie visade det sig att det bara var 1 av 123 polisanställda som upp-
fattade att det inte fanns någon risk för att utsättas för negativa sanktioner om man som 
anställd framförde kritik mot polisen i media12. Det hindrar att övergripande problem kommer 
upp till ytan.  

 
7 Med detta avses agerande från polisanställda som representerar organisationen. 
8 Genom högre chefers agerande. 
9 Se Nitz, 2012; 2015; Wieslander, 2016.  
10 Nitz, 2015.  
11 Nitz, 2012.  
12 Holgersson, 2019a. 
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1.5 Rapportens innehåll 
När Polismyndigheten utsätts för kritik handlar det ofta om att en enskild företeelse eller 
verksamhetsgren ifrågasätts. I denna rapport har vi valt att istället beskriva vissa återkom-
mande mönster som är gemensamma för ett flertal verksamhetsområden. Dessa exempli-
fieras genom att redovisa hantering av kritiken gällande nio olika områden som presenteras i 
var sitt kapitel: 

 Polisens användning av våld samt förmåga att kommunicera  
 Polisens arbete mot gängbrottslighet  
 Polisens arbete mot hatbrott, demokratibrott, hedersbrott och brott i nära relation  
 Polisens trafiksäkerhetsarbete 
 Polisens ledningscentraler 
 Polisens utredningsverksamhet 
 Polisens hantering av vapentillstånd 
 Nationellt forensiskt center (NFC) 

 

Flera av ovanstående kapitel har förutsättningar att publiceras som separata och mer 
omfattande rapporter. Det hade resulterat i rikare beskrivningar och en djupare inblick i 
respektive verksamhetsområde. Men att presentera ett flertal verksamhetsområden parallellt 
synliggör ett mönster som kan skapa en djupare förståelse för det vi menar vara det 
allvarligaste strukturella problemet i Polismyndigheten. Polismyndighetens ansträngningar för 
att dölja problem, hindra insyn och istället måla upp en tilltalande, men missvisande, bild av 
verksamheten.  

Ett av Polismyndighetens vanligaste svar när problem uppmärksammas i media är att fler 
poliser är nyckeln till förbättring. Detta svar ger intrycket av att personalen uppskattas som 
organisationens viktigaste resurs. För att problematisera denna bild granskas i ett separat 
kapitel Polismyndighetens hantering av personalen som ett strukturellt problem, vilket blir ett 
hinder för utveckling av polisverksamheten. Rapporten avslutas med en slutdiskussion. 

1.6 Behovet av att fokus hamnar på hur polisen nyttjar tilldelade 
resurser  
En återkommande förklaring till att resultaten inte nått upp till det som förväntats av 
polisen har varit, och är fortfarande, att det behövs allt fler poliser. En stor tilltro till denna 
förklaring resulterade bland annat i att den dåvarande regeringen i mitten av 00-talet 
beslutade om en satsning för att öka antalet poliser. Satsningen resulterade i att antal poliser 
ökade med 2 866 stycken mellan åren 2006-2011, det vill säga en ökning med cirka 17 procent. 
Innebar denna personalökning att resultaten förbättrades i motsvarande grad? Nej. Antalet 
uppklarade brott ökade visserligen något, men exempelvis andelen13 uppklarade brott låg på 

 
13 Hur många procent av de brott som anmäls som klaras upp (när antalet anmälda brott ökar kan antalet 
uppklarade brott öka utan att en högre andel av de anmälda brotten klaras upp).   
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samma nivå som tidigare14. Det medförde att ansvariga politiker överlag inte var nöjda med 
polisens resultat15, vilket resulterade i en offentlig utredning som skulle:  

”analysera om polisens nuvarande organisation utgör ett hinder för de krav som 
regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet 
och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet.” 16 

Genomförandekommitténs ordförande påtalade att det mest kritiska med genomförandet var 
att: ”få genomslag för den nya organisationen så att man inte fortsätter att jobba i samma 
hjulspår”17, och han menade att det var en chefsfråga. När New York-polisen gjorde en 
omorganisation som gav lyckade resultat byttes nästan 70 procent av distriktscheferna ut18. 
Vid omorganisationen av svensk polis behölls däremot det högsta ledningsskiktet i stort sett 
intakt. Genomförandekommitténs uppdrag gick ut på att analysera om polisorganisationen i 
sig utgjorde ett hinder för att nå ett bättre resultat. De kom fram till att Polismyndigheten 
skulle bli en sammanhållen myndighet och omorganisationen fokuserade därför på 
organisationsstrukturer. Som resultat av detta togs det allt för lite hänsyn till andra faktorer 
såsom dominerande organisationskulturer, sociala relationer eller fungerande befintliga 
grupper19. Eftersom huvudskälet till polisens dåliga resultat framför allt inte berodde på hur 
organisationen var utformad kunde man heller inte förvänta sig att en ny organisation skulle 
få önskad effekt eftersom det inte automatiskt gjorde att polisen kom tillrätta med andra 
strukturella problem20.  

I och med att Polismyndigheten har en stor påverkan på de förklaringar som förs fram i 
media kring olika brottsproblem har polisen lyckats förmedla ett budskap som gjort att den 
politiska diskussionen koncentreras till helt andra frågor än hur polisen nyttjar tilldelade 
resurser21. De senaste åren har Polismyndigheten fått ett stort resurstillskott och antal 
polisanställda har ökat kraftigt. Redan år 2019 var antalet polisanställda det högsta det 
någonsin varit, både i absoluta tal och per 100 000 invånare22. I slutet av december år 2020 
hade antal polisanställda ökat med drygt 19 procent jämfört med år 201623. Ökningen har 
sedan fortsatt. Precis som vid den tidigare resursförstärkningen mellan år 2006 och 2011 har 
dock ökningen inte återspeglats i polisens resultat24. Med tanke på att syftet med omorgani-
sationen var att öka effektiviteten borde resultatförbättringen vara högre än ökningen av 
tilldelade resurser. I rapporten kommer det att framgå hur Polismyndigheten på ett 
framgångsrikt sätt har lyckats parera kritiska reflektioner om hur tilldelande resurser nyttjas.   

 
14 Brå 2013:12. 
15 SOU 2012:13, sidan 17.  
16 SOU 2012:13, sidan 17. 
17 Polismyndigheten, 2014.  
18 Se Knutssson, 2000. 
19 Ivarsson Westerberg, 2020. 
20 Se t.ex. Ivarsson Westerberg, 2020. 
21 Se exempel på att politiker bjuder över varandra om resursförstärkning till polisen 
22 Polismyndigheten 2020a, sidan 4. 
23 Regeringskansliet, 2021.  
24 vilket bland annat framkommer i rikspolischefens yttrande att det med tanke på polisens resurstillskott finns 
mer att hämta (Polismyndigheten 2021a, sidan 4). 
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1.7 Rapportens syfte och forskningsfråga 
Rapporten syftar till att skapa förutsättningar för en förbättrad polisverksamhet genom att gå 
bakom den tilltalande fasad som Polismyndigheten byggt upp med hjälp av kommunikations-
strategier och begränsad transparens. Ett annat syfte med rapporten är att synliggöra de 
strategier som används för att skapa och upprätthålla denna positiva bild av polisen, detta för 
att öka förutsättningarna för kritisk granskning och ge ett underlag för förändring. Rapportens 
forskningsfråga är: Vilka negativa konsekvenser får Polismyndighetens ansträngningar att 
dölja problem, hindra insyn och måla upp en tilltalande, men missvisande, bild av polis-
verksamheten och olika brottsfenomen?25  

1.8 Andra strukturella problem som framkommer i rapporten 
Även om fokus för den här rapporten är att synliggöra konsekvenser av Polismyndighetens 
kortsiktiga strävan för att stärka och skydda sitt varumärke finns det anledning att nämna ett 
antal andra strukturella problem som har bäring på det som framkommer i rapporten: 

 Den interna tystnadskulturen (som berörts ovan) har en stark koppling till en 
strävan att stärka och skydda polisens varumärke.  

 Bristfälliga analyser. Att göra analyser är viktigt för att kunna identifiera och 
kartlägga ett fenomen oavsett om det är skjutvapenvåld, antal dödade och skadade 
i trafiken eller hatbrott26. Polismyndighetens agerande är emellertid ofta en 
reaktion på att ett samhällsproblem debatterats offentligt, där polisen antingen 
måste upprätthålla bilden som effektiv och framgångsrik eller visa handlingskraft i 
form av planerade åtgärder. En sådan inriktning begränsar intresset av att avsätta 
tid för att hinna göra välgrundade analyser. Det framgår i rapporten att det inte är 
ovanligt att Polismyndigheten hänvisar till att man följer en modell, men ofta har 
analysfasen i modellen i praktiken inte genomförts alls eller genomförts hafsigt 
eller lättvindigt. I rapporten tydliggörs att det inte enbart beror på en bristande 
vilja utan också på en begränsad förmåga att göra analyser. Ofta framgår det att 
man redan från början ”vet ” svaret på varför ett fenomen uppstår. Vilket leder till 
uppfattningen att analys är onödig. 

 Kunskapssynen, där den intellektuella kunskapen inte prioriteras lika högt som den 
erfarenhetsbaserade27. Denna kunskapssyn kan förklara brister i polisens sätt att 
göra analyser. Den kan även förklara bristen på utvärderingar efter avslutade polis-
insatser eller projekt. Dessutom kan denna kunskapssyn leda till att resultat av 
genomförda utvärderingar och relevant forskning inte i tillräcklig utsträckning 
påverkar beslutsfattandet eller sättet att arbeta28. 

 
25 Rapporten forskningsfråga tar sin utgångspunkt i det som framkommit i rapporterna ”Hur hanterar polisen 
journalister?” (Holgersson & Grahn, 2021) och ”Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen?” (Holgersson, 
2021b). I respektive kapitel framgår vilken data som använts i analysen. I bilaga 4 finns en övergripande 
beskrivning av forskningsmetod och vilka tidigare studier som legat till grund för de slutsatser som dras i 
respektive kapitel.  
26 Det finns starkt stöd för en sådan slutsats i forskning kring problemorienterat polisarbete (se t.ex. Bullock m. 
fl., 2006; Knutsson, 2003; Knutsson, 2009; Knutsson & Clarke, 2006; Scott, 2000). 
27 Se exempelvis Granér, 2004; slutsatser som internrevisionen dragit vad gäller förändringsbenägenhet, t.ex. 
Polismyndigheten, 2020c. 
28 Polismyndigheten, 2020c. 
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 Tjänstetillsättningar inom Polismyndigheten. Flera förhållanden som exempli-
fieras i denna rapport har påverkats av sättet att tillsätta tjänster inom Polis-
myndigheten.  Polisförbundet har framfört att Polismyndighetens förhållningssätt
vid tillsättning av chefer skapar en tyst chefsorganisation som i förlängningen utgör
en fara för rättssäkerheten, för insynen, för medborgarna och för en rekrytering
som grundar sig i skicklighet och förtjänst29. Intervjuer pekar på att rädslan bland
chefer att yttra sig har ökat i takt med att Polismyndighetens varumärke tillmäts
en allt större betydelse. Det är emellertid inte den enda förklaringen till att vissa
personer gynnas framför andra vid chefsrekryteringar. Bland annat följsamhet och
perspektiv som inte utmanar rådande synsätt premieras vid chefsrekrytering och
rekrytering till vissa nyckelfunktioner. När högre chefer rekryteras fästs vidare liten
vikt vid operativa kunskaper om den polisiära verksamheten30. Här finns en stor
skillnad mot till exempel Försvarsmakten. I Försvarsmakten skulle vara otänkbart
att en hög chef i den operativa verksamheten inte hade gjort värnplikten och inte
hade haft andra chefsuppdrag i den operativa verksamheten innan tjänste-
tillsättningen. Bristen på kunskap om polispraktiken hos högre chefer har beskrivits
som ett stort problem inom polisen31. Problem kopplat till tjänstetillsättningar
inom Polismyndigheten går att finna i samtliga kapitel och har framgått i samband
med den datainsamling som legat till grund för respektive kapitel.

 Den förhärskande organisationsfilosofin inom Polismyndigheten. Det är den
hierarkiska och inte den lärande som är den organisationsfilosofi som är starkast
inom Polismyndigheten32. Polismyndighetens ledning har inom en mängd
verksamhetsgrenar, där några berörs i denna rapport, återkommande gånger
avfärdat fram-förda förändringsbehov. Behovet av att anamma en ny lednings-
filosofi har upprepats åtskilliga gånger, men den gamla har bestått33. Detta har ett
samband med att ett flertal individer med ett sådant förhållningssätt har centrala
positioner i polisorganisationen. Kärnan i resonemanget kring problemet med
nuvarande ledningsfilosofi kan uttryckas genom att ställa frågan hur Polismyndig-
heten ska kunna vänta sig att anställda i så stor utsträckning bara ska lyda order
och samtidigt ta ansvar i den utsträckning de borde?34

 Personalen hanteras inte som polisorganisationens viktigaste resurs (tas upp i ett
eget kapitel, kapitel 1035)

29 dnr JO 3132-2016. JO valde att inte utreda denna anmälan, men berörde problematiken i ett annat ärende där 
polisens kritiserades för sitt sätt att agera vid chefstillsättningar, se von Scheele, 2020. 
30 Bland annat saknar biträdande rikspolischefen en polisiär bakgrund, liksom utvecklingschefen för svensk polis. 
Den senare har en bakgrund som statssekreterare på Regeringskansliet. Ett annat exempel är nuvarande chefen 
för polisens underrättelseenhet som var civilanställd för en liten ekonomi- och internservice-enhet när hon sökte 
tjänsten och blev polismästare (se Holgersson, 2021b, bilaga 2). Vidare har forskningsdirektör och biträdande 
forskningsdirektör inte forskat på polisverksamhet. Den förstnämnda var tidigare chef för NFC (Roslund, 2018)). 
Rikspolischefen har handplockat personer från Säkerhetspolisen till Polismyndigheten för befattningar av central 
”betydelse för den svenska polisens framtid” (se t.ex. Grahn, 2018).  
31 Rönnegård, 2008; Wennström, 2014. 
32 Andersson Arntén, Jansson, Olsen, & Archer, 2017. 
33 Se t.ex. Ekman, 1999; Holgersson, 2005; Stenmark, 2005,; Holgersson, 2007; Holgersson & Knutsson, 2008, 
2012; Arntén-Andersson, 2013. 
34 Se den principiella problematiken i detta i t.ex. Metcalf och Urwick, 1940; McGregor, 1966;  Seddon, 2003. 
35 Varför detta strukturella problem och inte de övriga får egna kapitel tas upp i bilaga 4 och berörs kort i 
inledningen till kapitel 10. 
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Det finns tydliga samband mellan ovanstående strukturella problem. Det finns också andra 
strukturella problem än de som nämns ovan som orsakar de problem som exemplifieras i 
rapporten. De korta beskrivningarna av de strukturella problemen ovan åskådliggör också bara 
vissa dimensioner. Respektive strukturellt problem hade kunnat lega till grund för var sin 
forskningsrapport. Att andra strukturella problem än det som är fokus för rapporten 
överhuvudtaget nämns, syftar till att tydliggöra att vi författare uppfattar att de problem som 
beskrivs i rapporten orsakas av en mängd faktorer, även om vi har valt att särskilt lyfta fram 
den faktor som vi uppfattar har den mest avgörande betydelsen. Vi vill även åskådliggöra att 
det finns samband mellan detta strukturella problem och andra strukturella problem. Det 
strukturella problem som är i fokus för denna rapport hämmar möjligheterna att komma 
tillrätta med andra strukturella problem. Därför är det så angeläget att komma tillrätta med 
detta.   

De många exemplen i rapporten ges främst för att påvisa ett mönster, men också för att läsare 
ska kunna välja olika verksamhetsområden och få en beskrivning av problematiken i dessa. Ett 
ytterligare skäl till de talrika fallbeskrivningarna är att Polismyndigheten ofta avfärdar enstaka 
exempel som ett resultat av tillfälligheter och olyckliga omständigheter. Ett stort antal 
exempel medför samtidigt en risk för att någon detalj är felaktig, vilket ökar förutsättningar 
för en annan av Polismyndighetens strategier – att utifrån enstaka missar avfärda helheten. I 
en del fall har enskilda höga chefers agerande fått åskådliggöra fenomen som vi har velat 
belysa. Syftet med detta har inte varit att lägga fokus på utpekade individer utan att påvisa 
hur deras agerande utgör en del av ett större mönster, men att det genom deras centrala 
positioner får en avgörande betydelse för hela organisationens vägval och utveckling. De 
fenomen som identifieras i denna rapport är inte heller unika för Polismyndigheten utan 
återfinns i andra offentliga organisationer36 och även om det är viktigt att förstå hur 
fenomenen på djupet påverkar polisens verksamhet så behöver de också betraktas i ljuset 
av en mer generell utveckling inom hela den offentliga sektorn37. 

36 Se t.ex. Alvesson, 2013; Alvesson & Spicer, 2019; Essen, Knudsen & Alvesson, 2021. 
37 Tidigare forskningsstudier som en av rapportförfattarna publicerat har också haft ett fokus på polisorgani-
sationen, där slutsatser i dessa har använts av andra för att förklara och dra paralleller till beteenden i olika 
offentliga organisationer, se t.ex. SOU 2007:75; Zaremba, 2013; Quist & Fransson, 2014; Forsell & Ivarsson 
Westerberg, 2014.  
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2. Polisens användning av våld samt förmåga att
kommunicera
2.1 Inledning 
Tillämpningen av olika kommunikationsstrategier och Polismyndighetens bristande trans-
parens har hämmat utvecklingen av polisens förmåga att hantera kritiska situationer. 
Förhållandet förvärras av ett ointresse och bristande förmåga att göra utvärderingar samt att 
den forskning som identifierat problem inte har använts som underlag till ett förändrings-
arbete. Den fortsatta texten inleds med en beskrivning av olika typer av våldsanvändning som 
har ökat: 

 Polisens skjutningar med dödlig utgång
 Prejning av fordon
 Användning av pepparspray (OC)

Ett av nedanstående avsnitt berör att Polismyndigheten inte ger personalen rätt 
förutsättningar att agera på ett professionellt sätt. I ett annat avsnitt framgår att om en 
händelse får ett lyckligt utfall tar organisationen åt sig äran, men om något däremot går snett 
är det de enskilda poliser som får stå till svars. Ansvaret läggs därigenom på den enskilda 
polisen och inte på de övergripande problem som behöver åtgärdas.   

2.2 Polisers användning tjänstevapen 
Mot bakgrund av skolskjutningar i andra länder utvecklades 2011 en utbildning som kallades 
taktisk konflikthantering (TKH). Attentatet i Utøya aktualiserade ytterligare behovet av denna 
utbildning som introducerades år 2012. Målsättningen var att höja polisers förmåga att 
hantera olika typer av allvarliga händelser, där en del av utbildningen var inriktad på pågående 
dödligt våld i publik miljö (PDV). Intern kritik riktades emellertid mot att det i polisens 
utbildningsverksamhet blev ett för stort fokus på ”värsta scenarier” i förhållande till hantering 
av vardagshändelser. Polispersonal framförde att det blev ännu värre när utbildningen 
inriktades på att öka polisernas förmåga att agera vid terroristattacker och allvarliga angrepp 
på polispersonal: ”Allt är farligt. Istället för att få trygga poliser får man osäkra poliser”38. För 
att snabbare kunna avlossa ett skott infördes år 2012 också rutinen att polispersonal fick ha 
en kula i loppet i sitt tjänstevapen. Tidigare måste en patron genom en mantelrörelse föras in 
i kammaren innan en polis kunde bruka sitt tjänstevapen. En tanke med förändringen var även 
att minska antalet vådaskjutningar (se nedan). 

Polispersonal har emellertid varnat för att ett alltför stort fokus på ”värsta scenarier” under 
utbildningen och den interna diskussionen kan få konsekvensen att polispersonal i stället 
agerar på ett sätt att antal döda och skadade vid ingripanden ökar. Det är också något 
Polismyndigheten berört i en rapport: 

38 Polis E8, september 2018, Holgersson, 2018b, sidan 91. 
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”I detta ligger en risk för att skapa en bild av en överdriven hotbild vilket kan leda 
till ett agerande som både på kort och lång sikt kan bidra till att skapa en mer 
hotfull situation än den polisen från början hade att förhålla sig till.”39 

Polismyndigheten hävdar dock senare i ovan refererade rapport att farhågan inte bekräftas 
utifrån ”befintligt underlag”40.  Sedan år 2013 har dock skjutningar som fått följden att de 
beskjutna avlidit mer än fyrdubblats i jämförelse med år 1990-2012 – från i genomsnitt 0,7 
per år till 3,1. Vidare hade tidigare knappt tre procent av skjutningarna dödlig utgång, vilket 
nu ökat till nästan nio procent41. Sedan 2013 har antal skjutincidenter ökat med drygt 23 
procent och antal skadade och döda av polisens kulor har ökat med 75 procent42. Av diagram 
1 framgår att det var ett tydligt hopp i antal dödade kort efter att utbildningen förändrats och 
att polisen införde att patron får bäras i loppet på tjänstevapnet43. 

Diagram 1. Antal dödade av polisens skott44 

Denna utveckling kommenteras inte i rapporten från Polismyndigheten om polisens 
våldsanvändning med särskilda hjälpmedel mellan år 1990-2020. Det finns heller ingen 
diskussion i rapporten om en patron i loppet kan ha medfört att risken ökat för att poliser 
brukar sina tjänstevapen, eller om förändringen haft betydelse för skadeutfallet på poliser.  

39 Polismyndigheten 2016a, sidan 24. 
40 Polismyndigheten 2016a, sidan 26. 
41 Underlag: Polismyndigheten, 2021a. 
42 Antal skjutincidenter per år 28 jämfört med 35 och antal skadade/döda 8,1 jämfört med 14,25 (Källa: 
Holgersson, 2018b och Polismyndigheten, 2021a).   
43 Dessutom kan nämnas att Polisen ändrade sin ammunitionstyp i sina vapen år 2003. Polisens argument för att 
byta ammunition var att den nya minskade risken för att personer i närheten av en skottlossning skulle träffas av 
en kula som går igenom en kropp eller ett föremål. Något sådant misstag hade dock aldrig inträffat i Sverige med 
den gamla ammunitionen. Ett annat argument var att rikoschettskadorna skulle minska med den nya 
ammunitionen, men risken för svårare skador och dödlig utgång ökar för den som träffas. Ammunitionsbytet 
utsattes för kritik (Skeppholm, 2005). 
44 Polismyndigheten, 2021a.  



2. Polisens användning av våld och förmåga att kommunicera

15 

De extra momenten som krävs om en patron måste föras in i loppet medför att det tar något 
längre tid innan skott kan avlossas (ca en sekund). Det kan både ha positiva och negativa 
effekter. Det positiva med att behöva göra en mantelrörelse är att det kan ha en avskräckande 
effekt och ger också en polis extra tid att värdera om ett skott ska avlossas. Det negativa är att 
det tar längre tid att avlossa skottet.  

Den nya utbildningen och patron i loppet verkar inte ha påverkat det totala skadeutfallet för 
polispersonal i samband vid skjutningar. Den ligger på en liknande nivå efter 2013 jämfört med 
åren innan45, medan skador på de skjutna har ökat kraftigt. Tidigare utgjorde vådaskott 
ungefär 10 procent av skjuttillfällena46. Ett syfte med att bära en patron i loppet var att minska 
risken för vådaskott, men hur antal vådaskott har förändrats redovisas inte i ovan nämnda 
rapport från Polismyndigheten. 

Polisanställda har uttryckt att den stora fokuseringen på värsta scenarier medför en risk att 
poliser använder sina tjänstevapen i situationer där de tidigare inte skulle gjort det och att 
inriktningen att skjuta skott som innebär en stor sannolikhet för en dödande effekt påverkar 
skadeutfallet. En polis framförde exempelvis följande: 

”Jag har de senaste tio åren noterat en förändring i samband med utbildningar 
när det gäller instruktörers inställning till våldsanvändning. Jag upplever inte att 
denna förändring beror på att klimatet hårdnat så mycket ute att denna 
inställning är motiverad, utan som jag uppfattar det handlar det helt enkelt om 
att man i utbildningssammanhang sänkt tröskeln för när det förväntas att man 
som polisman ska tillgripa våld. Det jag också reagerat på är att det allt oftare 
förekommit uttryck som ”ta bort”, ”oskadliggöra”, ”andra skottet i huvudet” etc. 
Detta i kombination med att det i normalfallet helt verkar saknas självreflektion 
om man själv som polis kunnat agera på något annat sätt i olika situationer, utan 
att man resonerar att den som blivit föremål för våldsanvändning ”får skylla sig 
själv” gör mig mycket bekymrad”47 

Intervju med en annan polis: 

”Som polis kan man ofta påverka mängden av våldsanvändning […] Det finns 
dock ett förhållningssätt bland poliser att frånsäga sig ansvaret för att en 
situation utvecklar sig på ett visst sätt genom att hävda att andra lägger ribban 
för graden av våldsanvändning. Att reflektera kring olika handlingsalternativ för 
att minska graden av våldsanvändning är helt främmande för de poliser som har 
anammat en macho-kultur.”48 

Utifrån skjutstatistiken finns det tydliga tecken på att farhågorna om effekten av en förändrad 
utbildning har infriats. 

45 Data från år 2011 (Polismyndigheten, 2021a). Annan skadestatistik i form av skadeanmälningar under tre år 
på 00-talet (2003-2005) jämfört med de tre senaste åren pekar heller inte på att det är någon skillnad. 
46 Knutsson & Strype, 2002. 
47 Holgersson, 2018b, sidan 115. 
48 Holgersson, 2018b, sidan 115. 
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Även om Polismyndigheten redovisat statistik har inte den allvarliga utvecklingen analyserats. 
Det vore förödande för polisens renommé att behöva medge att Polismyndigheten själv 
sannolikt har en del i det ökade skadeutfallet och därmed kan lastas för att fler människor dött 
vid ingripanden.  

Den uppmärksammade dödskjutning av en person med Downs syndrom ledde till ett beslut 
om en förändrad inriktning för POLKON (fortbildning i POLisiär KONflikthantering). År 2019 
skulle inriktningen vara träning i beslut och bedömningar av situationer49. Med tanke på hur 
Polismyndigheten brukar agera fanns en hypotes om myndighetens svar på frågan: beror den 
nya inriktningen på POLKON på att tidigare kursupplägg varit bristfällig vad gäller att ge 
poliserna förutsättningar att göra korrekta och väl avvägda beslut i konfliktsituationer? 
Hypotesen slog in. Polismyndigheten svarade: 

”Vår ambition är att hela tiden bli bättre. Därför betonar vi vissa delar genom en 
inriktning. Det innebär inte att vi är sämre på det som vi betonar utan endast att 
vi försöker bli ännu bättre.”50 

Av Polismyndighetens redovisade statistik i nyss refererade rapport framgår en mängd 
detaljer såsom antal tjänsteår på den som avlossade skott, om polispersonal var mentalt 
förberedda för den uppkomna situationen och vilken klädsel polispersonalen bar (civil eller 
uniform). Syftet med att följa upp polisens våldsanvändning uppges vara att: ”samla underlag 
för utveckling av metoder, utbildning, utrustning och föreskrifter samt redovisning internt och 
till externa intressenter”51. Men Polismyndigheten redovisar inte flera i sammanhanget 
betydelsefulla faktorer. En sådan faktor är hur mycket årlig utbildning som respektive skytt 
har fått för att hantera polisiära konfliktsituationer. Polismyndigheten redovisar heller inte 
någon generell statistik över omfattningen på fortbildningen för att hantera denna typ av 
händelser.  

Rapportens ofullständiga sätt att följa upp polisers användning av skjutvapen följer ett 
etablerat mönster. Polisen har också tidigare blivit kritiserad för uppföljningen av skjut-
incidenter52. Polismyndighetens bristande vilja eller förmåga att följa upp polisers 
användning av skjutvapen kan ses som anmärkningsvärt eftersom det är det yttersta våldet 
staten kan använda mot medborgarna. Polismyndighetens sätt att hantera kritik hindrar 
också att det uppstår viktiga diskussioner kring de bristfälliga förutsättningar som myndig-
heten skapar för polispersonalen att agera på ett professionellt sätt. Ett exempel på detta är 
att Sveriges Radio53 i november 2021 ville ha en debatt mellan en av författarna till en bok 
som berörde nyss nämnda ämne54 och någon hög chef på Polismyndigheten. Debatten ställdes 
dock in för att Sverige Radio inte lyckades få någon från Polismyndigheten att medverka.  

49 Polismyndigheten, 2018e. 
50 E-post, oktober 2018. 
51 Polismyndigheten, 2021a, sidan 4. 
52 Knutsson, 2016; Grahn, 2012a.  
53 P1 morgon. 
54 Cardona Cervantes & Engström, 2021. 
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En av författarna ifrågasatte i sociala medier om myndigheten inte vågade stå upp för 
demokratin och ställa upp på en debatt om sin verksamhet55. Det har hänt ett flertal gånger 
tidigare att media ställt in debatter på grund av att det inte går att få någon medverkande från 
Polismyndigheten56. Genom att medier tvingas ställa in planerade programinslag när de inte 
får någon representant från Polismyndigheten kan polisen i praktiken begränsa vilka ämnen 
som får utrymme i media. Att media sedan väljer att inte genomföra det planerade 
programinslaget med enbart en part förstärker polisens möjlighet att begränsa att 
Polismyndighetens tillkortakommanden diskuteras. Det kommer framgå på flera ställen i 
denna rapport att problem som kan kopplas till polisens sätt att arbeta eller sättet att 
organisera sin verksamhet ofta undertrycks57.   

2.3 Polismyndigheten ger inte poliser rätt förutsättningar 
I konfliktsituationer är det av största betydelse att poliser har en god förmåga att 
kommunicera och, om så behövs, en hög förmåga att bruka våld på ett väl avvägt sätt. 
Dessutom måste poliser ofta under stress fatta beslut utifrån ett bristfälligt beslutsunderlag. 
En studie visade att ett flertal av polisutbildningens praktiska moment snarare skulle kunna 
definieras som ”prova-på-tillfällen” än som övningar som syftar till att befästa kunskaperna. 
De nyutexaminerade polisernas förmåga behöver därför utvecklas genom fortbildning. I 
Polismyndighetens beslutsunderlag år 2015 att införa POLKON poängterades att det behövs 
tio dagar (80 timmar) per år för att upprätthålla och fördjupa polisernas kompetens inom 
området. Polismyndigheten beslutade dock att enbart 48 timmar per år ska avsättas åt 
polistaktisk utbildning. Av beslutsunderlaget framgår att 48 timmar per år är den ”absolut 
minsta” mängd fortbildning som krävs för att upprätthålla en ”acceptabel kompetensnivå 
inom ett område som är avgörande både för polisers arbetsmiljö men också medborgarnas 
rättssäkerhet och Polismyndighetens trovärdighet”58.   

Enligt en enkätundersökning som genomfördes under hösten 201559 uppfyllde Polismyndig-
heten inte kravet om de 48 timmarna. Det handlade dels om att ett stort antal poliser inte 
genomgick den årliga utbildning som skulle genomföras, dels om att genomförd utbildning 
inte omfattade de timmar som det fanns krav på60. En uppföljning tre år senare visade ett 
liknande resultat. Trots att det i samband med den uppmärksammade döds-skjutningen i 
Stockholm uppstod en diskussion kring bristerna i fort- och vidareutbildningen i polisiär 
konflikthantering (POLKON) minskade de totala resurstimmarna för POLKON i denna 
polisregion med 8 procent året efter dödsskjutningen och med ytterligare en tredjedel 
efterföljande år. 

Rikspolischefen berömde i mars 2021 i SVT Agenda Polismyndighetens sätt att ge personalen 
förutsättningar att agera i våldssituationer, men Polismyndigheten levde fortfarande inte upp 
till den beslutade absoluta lägstanivån för årlig utbildning i polisiär konflikthantering 

55 Inlägg på Facebook av en av författarna 5 november 2021. 
56 Till exempel månaden innan då prof. Johannes Knutsson skulle medverka i P1 morgon i ett angränsande tema 
(telefonsamtal, oktober 2021). 
57 Se även Palm & Skogersson, 2008. 
58 Polismyndigheten, 2015a, beslutsunderlag, sidan 3. 
59 Polismyndigheten, 2016b.  
60 Det vill säga inte följde polisens författningssamling, FAP 776-1. 
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(POLKON). Många poliser får överhuvudtaget inte någon årlig utbildning i polisiär 
konflikthantering och för de som fått utbildning har det årliga antal timmar inte nått upp i det 
föreskrivna minimiantalet timmar61.  Extra utbildningstid har dessutom inte tillförts för att öva 
moment att hantera extrema våldssituationer, vilket strider mot framtaget beslutsunderlag. 
Vidare tar inte Polismyndigheten höjd för det kompetenstapp som uppstått när polispersonal 
under flera inte fått den årliga fortbildning som bedömts som nödvändig för att kunskapsnivån 
inte ska sjunka.  

Sammanfattningsvis har Polismyndigheten inte gett polispersonalen tillräckliga 
förutsättningar att erhålla en ”acceptabel kompetensnivå inom ett område som är av-
görande både för polisers arbetsmiljö men också medborgarnas rättssäkerhet och 
Polismyndighetens trovärdighet”62. En instruktör i polisär konflikthantering sammanfattade 
Polismyndighetens agerande med: ”Det är fullkomligt vansinnigt”63.   

2.4 Även andra typer av våldsanvändning har ökat 
Att en polis använder sitt skjutvapen är en form av våldsanvändning. En annan form av 
våldsanvändning är prejning, vilket innebär att polisen vidtar en åtgärd som syftar till att 
hindra fortsatt färd med ett fordon. Det görs genom att polisen med sitt fordon fysiskt tränger 
ett flyende fordon och därigenom tvingar den att stanna. I praktiken betyder det att polisen 
med ett polisfordon krockar med ett fordon för att stoppa förarens framfart64. Det är inte bara 
antalet skjutningar som ökat sedan 2012. Av diagram 1 framgår också att antalet prejningar 
har ökat markant sedan år 2012.  

Diagram 2: Antalet prejningar 2012-2020 (n=924)65 

Att polisen i samband med biljakter och polisiära utryckningskörningar förorsakar trafik-
olyckor har under lång tid förts fram som ett stort problem66. Fortbildningens omfattning och 

61 Se bilaga 1. 
62 Polismyndigheten, 2015a, beslutsunderlag, sidan 3.  
63 Se Holgersson, 2018b, sidan 108. 
64 Polismyndigheten, 2021a. 
65 Polismyndigheten, 2021a. Enligt Polismyndigheten var inrapporteringen sporadisk innan år 2012 och det 
finns sannolikt enligt Polismyndigheten fortfarande en tämligen stor underrapportering. 
66 Lundälv, 2009; 2016; Lundälv & Sjöström, 2018; Stjärnered & Yohannes, 2021.     
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utformning att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt har starkt ifrågasatts67. Dessutom har 
utbildningen i prejning kritiserats för att bidra till att skadorna ökar och att risktaganden blir 
högre hos polispersonalen genom att utbildningen i sig kan bidra till att öka antal prejningar68. 

Även användning av OC-spray har ökat de senaste åren. Av diagram 3 framgår att ökningen 
mellan år 2013 och 2020 har varit 40 procent69. Den prickade linjen är regressionslinjen från 
år 2013-2020. Av diagrammet framgår att det är från år 2016 som ökningen skett och en 
regressionslinje från år 2016 skulle vara betydligt brantare. Mellan år 2016 och år 2020 har 
ökningen varit 77 procent. 

Diagram 3: Användning av OC-spray 2013-2020 (n=8888)70 

De senaste nio åren har poliser totalt använt OC-spray mot personer knappt 9000 gånger. Det 
finns inte någon statistik i ovan nämnda rapport från Polismyndigheten huruvida vissa poliser 
är mer frekvent förekommande när det gäller våldsanvändning med särskilda hjälpmedel. Vid 
intervjuer med polispersonal har dock vissa polisers överanvändning av OC-spray liksom 
annan typ av våldsanvändning uppmärksammats som ett problem. Men polisers 
våldsanvändning följs inte upp på ett sådant sätt att det exempelvis finns någon statistik på 
om vissa poliser är mer frekvent inblandade i våldsamma motstånd. På liknande sätt saknas 
statistik när det gäller anmälningar mot polispersonal för ingripanden som upplevts som 
felaktiga.  

67 Lundälv, 2012; 2016; Lundälv & Philipson, 2018a.  
68 Lundälv & Philipson, 2018b.  
69 Det framgår av rapport att en jämförelse med år 2012 kan vara missvisande eftersom ökningen mellan år 2012 
och 2013 enligt Polismyndigheten beror på en ökad grad av inrapportering till Rikspolisstyrelsen (Polismyndig-
heten 2021a.)  
70 Polismyndigheten, 2021a. Enligt Polismyndigheten var inrapporteringen sporadisk innan år 2012 och det finns 
sannolikt enligt Polismyndigheten fortfarande en tämligen stor underrapportering. 
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2.5 Ansvar läggs på den enskilda polisen istället för på att åtgärda 
strukturella problem 
När ett ingripande är framgångsrikt tar Polismyndigheten gärna åt sig av äran för att det gick 
bra.  När däremot något gått snett vid ett ingripande läggs ansvaret på den enskilda polisen. 
Fokus vid felhandlingar hamnar därmed inte på Polismyndighetens förmåga och kapacitet att 
skapa förutsättningar för personalen att hantera konfliktsituationer på ett professionellt sätt, 
utan på den enskilda tjänstemannens agerande. Det bör ses i ljuset av ett domslut i den 
europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som fastställde att ansvaret för att en person 
dödas vid ett polisingripande sträcker sig längre än till de enskilda poliserna. De 
förutsättningar som poliser ges i form av bland annat utbildning och utrustning måste visa att 
polisorganisationen gjort vad som krävs för att skydda mänskligt liv71.  Det är uppenbart att 
Polismyndigheten inte gjort detta72. 

När det riktas omfattande kritik mot ett polisingripande är det vanligt att polischefer säger sig 
förhindrade att uttala sig eftersom en anmälan har upprättats. Istället hänvisas till att en 
eventuell förundersökning kommer att visa om ett polisingripande varit felaktigt eller ej. Det 
som undersöks är emellertid om en fysisk person kan straffas för att ha begått ett juridiskt fel. 
Ett beteende behöver inte vara straffbart, trots att det ur till exempel polistaktiska eller 
yrkesetiska aspekter anses felaktigt. Det kan dessutom var svårt att binda en viss person till 
ett straffbart beteende i och med att det kan föreligga bevisproblem och att en polis har stora 
möjligheter att hänvisa till ansvarsfrihetsgrunder när våld har använts. Att enbart hantera 
felbeteenden genom juridiska prövningar gör att vissa poliser och konstellationer av poliser 
som återkommande agerar på ett sätt som väcker starka negativa reaktioner tillåts fortsätta. 
När detta kapitel skrevs fick exempelvis en enhet som tidigare kritiserats för sina ingripanden 
åter kritik för sitt agerande i samband med en fotbollsmatch73. Journalister satte sin 
förhoppning till att händelsen skulle utredas på ett grundligt sätt74, men andra journalister 
som fördjupat sig i dessa frågor har konstaterat att kritiserade ingripanden i samband med 
fotbollsmatcher utretts ett flertal gånger tidigare utan resultat75.  När detta kapitel skrevs 
fanns det indikationer på att den aktuella enheten skulle läggas ned, men att det skulle göras 
så att inte vare sig enheten eller myndigheten skulle framstå i dålig dager76.  Att åtgärda 
problemet med nedläggning av en enhet hindrar dock inte att olämpliga grupperingar inom 
personalen fortsätter att arbeta tillsammans på andra enheter. Det leder heller inte till en 
åtgärd riktat mot det felaktiga beteendet och det sänder därmed inte tydliga signaler till övrig 
personal att beteendet är oacceptabelt. 

Polismyndighetens sätt att agera får stora negativa följder i och med att det finns poliser och 
konstellationer av poliser som återkommande gånger agerar på ett sätt som kan ifrågasättas 
och att detta inte tydligt stävjas. Polismyndighetens sätt att kommunicera och försvåra 

71 Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, 2009. 
72 Se ovan nämnda redovisning av genomförande och upplägg av POLKON samt bristfälliga analyser av polisens 
användning av skjutvapen liksom annan våldsanvändning. 
73 Se Svensson & Johansson, 2021.  
74 Se till exempel Wolodarski, 2021.  
75 Se till exempel Pettersson, 2016. 
76 Se även Cantwall, 2021d som dragit liknande slutsatser. 
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granskningar kring detta tema undertrycker förändringsbehov. I de fall åtals väcks mot 
enskilda polisers agerande är det dessutom inte de strukturella problem som kan ha orsakat 
deras felbeteende som blir föremål för granskning utan den enskilde polisen. Det gör att de 
strukturella problemen kvarstår även om en polis skulle bli fälld för sitt agerande. Exempel på 
strukturella problem kopplade till polisers våldsanvändning är: 

 Polisernas fortbildning har inte den omfattning eller det innehåll som behövs för att
polispersonalen ska ges rätt förutsättningar att hantera situationer på ett professio-
nellt sätt.

 Den kritik som framförts när personer blivit ihjälskjutna av polispersonal handlar inte
om att poliserna har missat målet, utan om att de agerat på ett sätt som de inte borde
ha gjort. Ändå är den enda kontroll som görs varje år att polispersonalen ska ha en
förmåga att tillräckligt snabbt träffa ett mål som de siktar på. Någon kontroll huruvida
personal exempelvis har en acceptabel förmåga att fatta adekvata beslut i kritiska
situationer görs inte. Inte heller görs en kunskapskontroll av till exempel polis-
personalens kommunikationsförmåga, förmåga att använda fysiska grepp och andra
taktiska grunder, kunskap om lagstöd, deras fysiska status eller förmåga att framföra
ett fordon på ett trafiksäkert sätt.

 Personalpolitik, ledarskap, uppföljning och feedback med mera inom svensk polis har
sedan lång tid tillbaka stora brister77. Det har bland annat medfört att det är svårt att
behålla personal i yttre tjänst. Därför tvingas ofta ung och oerfaren personal hantera
kritiska konfliktsituationer och framföra polisfordon i höga hastigheter. Det ökar
riskerna för att både polispersonal, de som blir föremål för ingripanden och tredje
person kommer till skada.

 Negativa effekter av nuvarande organiseringen av polisens ledningscentraler.

Det är vanligt att Polismyndigheten i efterhand viftar bort kritik mot ett ingripande med en 
hänvisning till att en juridisk granskning inte pekade på att några felaktigheter begåtts, men 
också genom att nämna att de flesta ingripanden går bra. Det finns goda skäl till att man inom 
flygbranschen företar omfattande och djupare granskningar de gånger olyckor inträffat, och 
inte bara konstaterar att flygplanen normalt sett brukar lyfta, flyga och landa utan problem. 
Polisyrket är komplext och polispersonal ställs inför svåra uppgifter. Risken att begå misstag 
är uppenbar. Det vore önskvärt om det även inom Polismyndigheten infördes något som skulle 
kunna definieras som en haveriutredning i allvarliga fall då något verkar ha gått fel. Likaså att 
ett system liknande Lex Maria inom sjukvården infördes78. Nuvarande ensidiga fokus på 
juridiska processer skapar inte goda förutsättningar att undvika att tragiska situationer 
inträffar eller att utveckla polisernas förmågor, vilket en jurist på Polisförbundet konstaterade: 

”För att kunna straffas ska det gå att bevisa vem som gjort vad i en situation och 
bevisa att beteendet är straffbart. Det kan vara svårt. Vi har det rättssystem vi 
har och det ska gälla för poliser precis som för alla andra. En stor fokusering på 

77 Holgersson, 2005; Arntén Andersson, 2013; Arntén Andersson, Jansson, Olsen, & Archer 2017; Stenmark, 
2005; Ekman, 1999. 
78 Vårdhandboken, 2021.  
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att hitta syndabockar inom polisen istället för att försöka identifiera de 
bakomliggande orsakerna till felbeteenden och felbedömningar gör att det är 
svårt att komma tillrätta med vissa problem.”79  

För att förändra ovanstående förhållanden krävs ur vissa aspekter beslut som ligger utanför 
Polismyndighetens mandat. Myndigheten kan dock redan nu skapa rutiner för utvärdering av 
misslyckande i syfte att utveckla verksamheten och polisers agerande, men förhållandet 
förvärras av Polismyndighetens sätt att agera: 

 När en fråga fått medial uppmärksamhet upprättas en polisanmälan även när det är
uppenbart att det inte handlar om ett brott, utan om bristande rutiner eller bristfälliga
attityder. Polisen hänvisar sedan till den pågående utredningen som ett skäl att inte
yttra sig eller ta tag i frågan.

 Godtagbart agerande definieras som att det är acceptabelt att handla på ett visst sätt
till exempel när det gäller att bruka våld, så länge inte en juridisk prövning skulle leda
till en fällande dom. Problemet är att det kan ha begåtts juridiska fel som är så stora
att det borde ha lett till en fällande dom, men att polisens Avdelning för särskilda
utredningar (SU) gjort ett dåligt arbete. Det kan också ha begåtts juridiska fel som
borde lett till en fällande dom, men att detta är svårt att bevisa även när utrednings-
processen skötts på ett bra sätt. Det kan även ha begåtts fel till exempel när det gäller
attityder och bemötande av medborgare som inte är av den arten att de ens ska leda
till åtal.

 Extern granskning av förhållanden försvåras genom hänvisning till sekretess.
 Polismyndigheten hänvisar till pågående förändringsarbete som gör att polisen

kommer att komma tillrätta med uppmärksammat problem, trots att det inte pågår
något förändringsarbete eller att detta genomförs på ett sätt så att polisen inte
kommer tillrätta med problemet.

2.6 Undertrycka problem istället för att ta tag i dem 
En polis som kände stor förtvivlan efter att en insats resulterat i att en person sköts ihjäl skrev 
ett två sidor långt brev till chefen för den enhet som gjort ingripandet. Frågorna i brevet var 
konstruktiva: ”Min förhoppning är att denna skrivelse ska mynna ut i fortsatta diskussioner 
kring ärendet som sådant, men framförallt rörande problematiken i gränslandet mellan etik 
och taktik”80. Chefen ringde upp polisen som skrivit brevet och sade att det fanns ett stort 
värde att diskutera frågorna och att han skulle återkomma. Men det gjorde han inte. För-
undersökningen angående fallet lades ner, men då polisen som skrivit brevet hittade mot-
sägelser och luckor begärde hon en överprövning av nedläggningsbeslutet. Överåklagaren 
fann dock att det inte fanns skäl att återuppta förundersökningen. Efter påstötningar från en 
journalist yttrade sig polisen som begärt överprövningen i en tidning och berättade om 
händelsen och hur den gnagde inombords. Polisen poängterade i artikeln att syftet inte var 
att hänga ut någon enskild utan att få till ”en självkritisk diskussion om hur vi inom poliskåren 

79 Holgersson, 2018b, sidan 24. 
80 Kjöller, 2016, sidan 223. 
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ser på människor”81. Efter begäran om överprövningen och artikeln i tidningen blev hon 
uppkallad till polismästaren i Malmö för ett ”korrigeringssamtal” och blev föremål för en 
utredning om sin roll vid dödsskjutningen82. Hon lämnade därefter arbetet i det aktuella 
polisområdet och arbetar numera på en annan plats i organisationen. 

I samband med utbildning i polisiär konflikthantering (POLKON) är det flera poliser som 
reagerat på att deras kollegor inte kunnat behärska sig under olika utbildningsmoment. De har 
varit rädda för att bli skadade på grund av dessa kollegors agerande. En polis menade att det 
går att ställa sig frågan om hur dessa kollegor beter sig ute i verkligheten när de inte ens klarar 
att hålla sig inom gränserna vid en övning. Framförda farhågor från polispersonal i samband 
med dessa utbildningar har inte hanterats av ledningen: ”Man väntar till att något skiter sig 
totalt eller att det uppstår en brottsmisstanke […] och tar inte tag i det lilla när det finns chans 
att bryta ett olämpligt beteende innan något går riktigt snett”83. Poliser har återkommande 
framfört kritik mot vissa polisers attityder och sätt att ta till våld när de gör ingripanden, utan 
att det fått någon effekt. Precis som i vilket yrke som helst finns det även personer som är 
olämpliga att vara poliser, men Polismyndigheten har stora brister när det gäller att ta tag i 
denna typ av problem. Istället för att analysera och åtgärda bristerna riktar myndigheten in 
sig på att tillämpa olika former av kommunikationsstrategier för att parera kritik mot 
ingripanden.  

Att polisers dödskjutningar ökat de senaste tio åren har från Polismyndighetens sida bland 
annat förklarats med att befolkningen ökat, att det är fler poliser, att fler ingripanden 
genomförs samt att den psykiska ohälsan ökat i landet84. Efter att ha tagit del av Polis-
myndighetens och enskilda polisanställdas yttranden i traditionella och sociala medier var det 
slående att det i det närmaste helt saknades en kritisk reflektion kring våldsanvändningen och 
det ökade antalet dödskjutningar85.  

2.7 Vad får Polismyndighetens uppmålade positiva bilder och 
bristande transparens för konsekvenser? 
Problemen som framkommer i detta kapitel har inte fått ett tillräckligt genomslag i media för 
att skapa ett förändringstryck på Polismyndigheten. Genom polisers framgångsrika agerande 
i uppmärksammade fall av dödligt våld har Polismyndigheten skapat en bild av att det finns en 
hög förmåga att hantera kritiska situationer. Ett exempel är polisens agerande med anledning 
av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm år 2017. Snarare än att Polismyndigheten som 
organisation ska hyllas, var det enskilda medarbetare och personer utanför polisen som 
agerade berömvärt86. Polismyndigheten förvägrade en forskare som är expert på skade-
platser och responssystem att få tillgång till information som möjliggjorde en analys av 

81 Younes, 2010.   
82 Kjöller, 2016, sidan 229. 
83 Holgersson, 2018b, sidan 65. 
84 Se till exempel Åkesson, 2018. 
85 Holgersson, 2018b; Holgersson & Grahn, 2021; se Cardona Cervantes & Engström, 2021 samt forskning om 
kulturen inom polisen (se exempelvis Granér, 2004; Andersson Arntén, 2013).   
86 Framkommit vid samtal med polisanställda som arbetade aktuell dag och vid kontakter med polisanställda som 
på ett annat sätt fått inblick i insatsen. Det är bara indikationer och någon studie har inte genomförts kring detta. 
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händelsen87. En sådan analys hade kunnat användas för att utveckla verksamheten, men 
polisen var nöjda med den positiva bild som fanns av sitt agerande vid händelsen.  

På liknande sätt användes en allvarlig händelse i Vetlanda år 2021 för att skapa en positiv bild 
av polisorganisations förmåga att hantera pågående dödligt våld88. I media framfördes 
emellertid kritik mot att det tog tid innan polis var på plats. Rikspolischefen medgav att polisen 
kunde ha varit snabbare på plats om de befunnit sig närmare, men framförde att polisbristen 
gör att det för närvarande saknas poliser89.  Det framkom emellertid senare att det vid tid-
punkten för våldsdådet fanns poliser på polisstationen i Vetlanda. Den ligger bara en minuts 
bilväg från en av platserna där attacken skedde. Men dessa poliser ryckte inte ut. Polisen har 
inte lämnat någon förklaring till detta. Istället var det poliser från Eksjö som åkte till Vetlanda. 
Framkörningstiden var 16 minuter. Senare ville inte lokalpolischefen kommentera var dessa 
lokala poliser befunnit sig90. Det var ett effektivt sätt att tysta en vidare diskussion om hur 
polisen använder tillgängliga resurser. Vissa forskare har också hjälpt polisen att måla upp en 
positiv bild av organisationens förmåga att agera vid denna typ av händelser. Detta genom att 
bland annat göra jämförelser med den norska polisen och då inte redovisa förhållanden som 
talar för att den norska polisen har en högre förmåga än den svenska91.  

Inte heller misslyckade ingripanden leder till att det skapas ett tillräckligt förändringstryck. När 
ingripanden får tragiska utfall hamnar inte fokus på de bidragande strukturella problemen och 
bristfälliga förutsättningar att göra professionella ingripanden som Polismyndigheten ansva-
rar för. Istället granskas huruvida enskilda poliser gjort sig skyldiga till juridiska fel. Vidare är 
det betydelsefullt att få till stånd en fruktbar intern dialog kring dessa frågor, men kritiska 
frågor väcker starka reaktioner där frågeställaren snarare än frågan blir föremål för debatt.   

Konsekvensen är att det finns poliser som går runt med vapen, batong, OC-spray utan att 
Polismyndigheten har säkerställt att de har tillräckligt hög förmåga att klara av sitt arbete på 
ett professionellt sätt. Det kan uppfattas som anmärkningsvärt att Polismyndigheten under 
flera år frångått den absolut minsta mängd årlig fortbildning som myndigheten själva angett 
som nödvändig för att polispersonal ska upprätthålla en acceptabel kunskapsnivå. Detta inom 
ett område som man uttrycker är avgörande för polisers arbetsmiljö, medborgarnas rätts-
säkerhet och Polismyndighetens trovärdighet. Lika anmärkningsvärt är att Polismyndighetens 
uppföljning och analys av polisers våldsanvändning uppvisar så stora brister.  

87 Haft muntlig och skriftig kontakt med aktuell professor. 
88 TV4 (2021a)  
89 SVT (2021a)  
90 Jakobson, 2021.  
91 Se t.ex. Majlard (2021a) där det redovisas en missvisande bild av den norska polisen i jämförelse med den 
svenska (vissa poliser i Oslo bär alltid vapen) och alla andra har skjutvapen lätt tillgängliga i fordon. Vapen tas 
fram om det bedöms finnas ett sådant behov, vilket är vanligt förekommande. Norska poliser är dessutom 
utbildade i att använda förstärkningsvapen och sådana är alltid med i polisbilarna (se norsk rapport) – till skillnad 
mot Sverige där dessutom bara vissa poliser har utbildning i förstärkningsvapen Se också Carlén (2021) där 
samma forskare också gör en jämförelse påpekade att varje minut räknas. Han påstår att gärningsmannen i 
Vetlanda var utslagen ”inom tio minuter”, men påståendet stämmer inte eftersom enbart framkörningstiden var 
16 minuter (Jakobson, 2021)  
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Om de förhållanden som tas upp i detta kapitel vore mer kända utanför Polismyndigheten 
skulle det utgöra en viktig drivkraft för en förändring i riktning mot en mer professionell polis. 
Genom att tillämpa olika kommunikationsstrategier och bristande transparens har Polis-
myndigheten hitintills hindrat att detta har skett. Det har hämmat polisens förmåga, men varit 
positivt för polisens renommé – utom periodvis då effekten av enskilda poliser bristande 
förmåga blivit föremål för medias uppmärksamhet.    
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3. Gängbrottslighet
3.1 Inledning 
Polismyndigheten har stor påverkan på förklaringar som förs fram i media kring problem 
med gängbrottslighet. Polisens arbetssätt eller organisation beskrivs mycket sällan ha en 
negativ inverkan på de problem som kriminella gäng utgör92. Polismyndigheten har istället, 
med god hjälp av journalister och forskare, på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa och 
förmedla bilden av att verksamheten är på rätt väg vad gäller arbetet mot gängkriminalitet 
och skjutningar.  

Detta kapitel ger ett alternativt perspektiv till den information och de förhållanden som 
Polismyndigheten har förmedlat. Denna alternativa bild kan öka möjligheten att ställa 
adekvata frågor om hur polisen förvaltar offentliga medel och lyckas med sitt samhälls-
uppdrag. Det kan bidra till att det sätts en press på Polismyndigheten att utveckla sina 
arbetsmetoder för att angripa gängkriminaliteten och skjutningar på ett mer effektivt sätt.  

3.2 Polisen har lyckats undvika en ansvarsutkrävande tillbakablick 
Enskilda poliser har tidigare externt och internt varnat för att utvecklingen avseende 
gängkriminalitet skulle bli svårhanterlig om polisen inte förändrar sina arbetsmetoder och 
strategier samt prioriterar socioekonomiskt utsatta områden högre. Stöd för personalens 
synpunkter fanns även i forskning93. Höga chefer inom polisen ignorerade dessa varningar 
under flera år. Det framförda behovet av fler poliser med god personkännedom i de 
socioekonomiskt utsatta områdena viftades bort. Enskilda poliser varnade också för att en 
minskning av antalet poliser på enheter med specialutbildad personal på narkotikabrott 
riskerade att leda till eskalerande konflikter mellan kriminella grupperingar med grova 
våldsbrott som följd. Ansvariga polischefer bortsåg även från dessa varningar och majoriteten 
av dessa enheter avvecklades. Detta medförde även att erfarenhetsbaserad kunskap som 
upparbetas över lång tid gick förlorad94. Att polisverksamheten dessutom byråkratiserades, 
bland annat genom tillskapandet av polisens underrättelsemodell och genom att 
beslutsfattandet till stora delar överfördes till operativa råd, gjorde situationen än värre.  

Biträdande rikspolischefen avfärdade önskemålet av en ordentlig genomlysning av problemen 
i den nya organisationen som ”larv”95 och menade att personalen var alltför otålig samt 
uttalade att ”vid utgången av 2016 ska jag kunna sitta här ganska självsäker och säga ”vad 
var det jag sa?”96. Sedan dess har nya yttranden tillkommit och nya beslut har fattats, men 
polisen har till stora delar lyckats undvika en ansvarsutkrävande tillbakablick av tidigare utspel 
och beslut. Dessutom fortsätter höga polischefer att ignorera eller avfärda varningar om vilka 
följder ett oförändrat arbetssätt kan komma att få.   

92 Se även Palm & Skogersson, 2008. 
93 t.ex. Wikström och Torstensson, 1997; Holgersson, 1998; 2005. 
94 Se den typ av kunskap som Carlström (1999) i sin doktorsavhandling på spaning i Stockholm beskriver. Se även 
Holgersson & Knutsson (2011) gällande olika metoder för att arbeta mot narkotikabrottslighet som visat goda 
resultat.   
95 TT, 2016.  
96 Wierup, 2016.  
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3.3 Att initiera insatser och starta projekt för att skyla över 
existerande systemfel 
Att initiera insatser eller starta olika projekt har varit en av Polismyndighetens strategier för 
att skapa förtroende och en förhoppning om att polisen är på rätt väg i arbetet mot 
gängbrottslighet och skjutningar. Retoriken kring dessa nystartade projekt har skapat en 
föreställning av att Polismyndigheten gör allt i sin makt för att komma tillrätta med problemen 
och därför inte ska lastas för den negativa utvecklingen. 

I samband med att den nationella operationen Rimfrost skulle startas upp år 2019 framförde 
rikspolischefen att: ”Det kommer bli otroligt jobbigt att vara kriminell i Sverige.” Liknande 
uttalanden om hur tuff en polisinsats kommer att bli för de kriminella har förekommit 
återkommande gånger. Polismyndigheten har utarbetat planer för hur dessa insatser ska 
kommuniceras utåt och operation Rimfrost utgör ett sådant exempel. I insatsens 
kommunikationsplan uttrycktes att ”Kommunikationsarbetet ska bedrivas offensivt på två 
fronter”, det vill säga proaktivt och reaktivt. Resultat i form av antal gripna och häktade samt 
av beslag etc. skulle kommuniceras ut – inte enbart av presstalespersoner utan även av 
polischefer97.  

Redan en vecka efter beskedet om att operation Rimfrost hade startats var bilden som 
kommunicerades att insatsen rönte framgångar: ”Polisen: Rimfrost ger resultat”, ”Arresten 
hos polisen i Malmö börjar bli full […] Operation Rimfrost har börjat märkas i Malmö”98. När 
Rimfrost pågått i en månad skickade Polismyndigheten ut ett pressmeddelande med en 
mycket positiv bild av operationen: bland annat att 12 kg narkotika och ett 20-tal vapen hade 
beslagtagits. Polismyndigheten arrangerade också en presskonferens där olika former av 
produktionsstatistik presenterades. Denna information fick stor massmedial spridning. Polis-
myndigheten valde dock att utesluta information som för journalister skulle ha möjliggjort en 
värdering av statistiken.  

Det visade sig vara komplicerat att kontrollera om operation Rimfrost verkligen var så positiv 
som Polismyndigheten gav sken av. Data som kunde användas som underlag för en granskning 
var mycket svåra att få tillgång till. En god inblick i polisens verksamhet och olika diarier gjorde 
det möjligt att precisera begäranden på ett sätt som försvårade för Polismyndigheten att neka 
till att lämna ut informationen. När det till slut klargjorts att efterfrågad information rörde 
allmänna handlingar tog det dessutom lång tid att få ut informationen. Den anmärk-
ningsvärda oviljan hos Polismyndigheten att lämna ut information kan bero på en medveten-
het hos ansvariga befattningshavare om att den officiella bilden av operationen inte var 
överensstämmande med verkligheten. Till exempel var beskrivningarna av den initiala 
effekten av operationen missvisande. En jämförelse med tidigare år visade att operationen 
knappt hade gjort något avtryck i statistiken. Utan en jämförelse med det normala utfallet i 
den vanliga linjeverksamheten kan en polisinsats se väldigt framgångsrik ut. Polismyndig-
hetens presenterade statistik om antal beslagtagna vapen gav till exempel uppfattningen att 
vapnen hade betydelse för operationens målsättning: att minska gängskjutningarna. Men 

97 Polismyndigheten, 2019d. 
98 För att underlätta läsning minimeras antal referenser i nedanstående text. Hänvisning sker till Holgersson, 
2020, kapitel 1, där källor till citat och yttranden finns angivna.  
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redovisningen omfattade inte enbart beslag som hade koppling till gängkriminalitet, utan även 
beslag från personer utan sådan koppling. Cirka 40 procent av de beslagtagna vapnen var 
dessutom inte handeldvapen, utan pepparspray/tårgasspray. Vidare räknades det inte bara in 
vapen i statistiken, utan även vapendelar.  

När skjutningar och mord fortsatte började det uppmärksammas i media att den hyllade 
operationen inte var så framgångsrik som det förespeglades. Det konstaterades att ”de fem 
månaderna före Operation Rimfrost sköts 12 personer till döds – under operationens fem 
månader miste 25 personer sina liv.” Kritiken mot operation Rimfrost fick stor spridning i 
media, men rikspolischefen avfärdade kritiken och menade att insatsen varit lyckad99. 

Den uttalade målsättningen var att operation Rimfrost skulle avslutas när den negativa 
trenden med skjutningar hade brutits, men operationen avslutades innan detta skedde. Det 
sätt som Polismyndigheten, trots de uteblivna resultaten, använde för att försöka få 
operationen att framstå som framgångsrik förtjänar att belysas. Tillvägagångssättet följer 
nämligen ett välbekant mönster som känns igen från annan kommunikation om 
polisverksamheten och som möjliggörs i frånvaro av kritiska frågor.  I ett yttrande i SVT 
uttryckte exempelvis kommenderingschefen för operation Rimfrost följande: ”Jag påstår att 
vi har reducerat det dödliga våldet – för vi vet inte hur utvecklingen hade kunnat se ut annars”. 
En fråga som uppstår är hur Polismyndigheten vet att operationen reducerat det dödliga 
våldet om polisen inte vet hur det annars hade kunnat se ut? Frågor som problematiserade 
detta förhållande ställdes inte till kommenderingschefen. Vidare gick Polismyndigheten ut 
med informationen att ”Polisen har sedan tidigare en god förmåga att bekämpa grovt 
våld. Rimfrost har utvecklat Polisens långsiktiga förmåga ytterligare, och effekterna är 
bestående”100. Två frågor var  uppenbara: 

1) Var fanns denna påstådda sedan tidigare, och nu förbättrade, förmågan dokumenterad?

2) Hur har Polismyndigheten säkerställt att effekterna är bestående?

Operation Rimfrost hade inte föregåtts av en genomarbetad analys eller utarbetad 
operationsplan. Utgångspunkten verkade snarare vara att Polismyndigheten måste göra något 
för att framstå som handlingskraftig och i kontroll över situationen. En sådan operation kan 
även opinionsmässigt ge en effekt och leda till politiska krav på ökade resurser om intrycket 
är att polisarbetet är effektivt, men resurserna otillräckliga. Polismyndighetens förmedlade 
bild av operation Rimfrost, i kombination med medias återgivning av polisens budskap, 
påverkade också synen på operationen hos allmänhet och politiker. Justitieministern framhöll 
i slutet av januari 2020 att polisens arbete var ”oerhört imponerande”. Ministern hade tidigare 
twittrat att ”Polisens kraftsamling mot gängkriminalitet, Operation Rimfrost, börjar ge 
resultat”. I februari 2020 uppgav inrikesministern att operation Rimfrost ger effekt i de 
”kriminella miljöerna och alla resultat innebär mindre makt för de kriminella gängen”.101 Efter 
att operationen hade avslutats hävdade inrikesministern att den var en framgång, trots att 

99 Till exempel Sveriges Radio, 2020a; Carlsson, 2020; se vidare Holgersson, 2020. 
100 Polismyndigheten 2020k. 
101 Socialdemokraterna, 2020. 
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antal skjutningar och sprängningar inte hade minskat. Inte heller oppositionspolitiker såg 
operationen som ett misslyckande102.  

3.4 Trojan Shield och effektiva kommunikationsstrategier 
I media var det inte samma positiva tongångar om effekten av operation Rimfrost. Insatsen 
ifrågasattes av flera journalister103. Polismyndighetens förmåga började hamna i blickfånget, 
men vid en lördagsintervju på Ekot gjorde biträdande rikspolischefen ett uttalande som 
uppgavs vara väl genomtänkt och som flyttade fokus till ett samhällsproblem utanför polisens 
direkta kontroll104. Den kritiska diskussionen om polisens förmåga upphörde i stort sett efter 
detta och fokus flyttades till släktbaserade kriminella nätverk. Problematiken med klaner var 
känt sedan tidigare105. Det fanns ett behov av att det uppstod en diskussion kring 
problematiken, som bland annat resulterar i förekomsten av parallella rättssystem, men det 
bör beaktas att Polismyndigheten utspel kom i en tid då fokus började riktas mot polisens 
förmåga att hantera skjutningar. Uttalandet från rikspolischefen byggde på en hemlig rapport 
från underrättelsetjänsten. Polismyndighetens definition av ett släktbaserat kriminellt nätverk 
var dock oklar, vilket påverkade hela rapportens tillförlitlighet och adekvans, men eftersom 
underlaget inte var offentligt fick detta problematiska faktum inte något större genomslag.  

Den biträdande rikspolischefens utspel påverkade samhällsdebatten och polisen kunde 
fortsätta på den tidigare inslagna vägen och berätta om nya insatser och projekt som skapade 
positiv publicitet. En sådan insats var operation Trojan Shield, som beskrevs som det största 
tillslaget i svensk historia106 och som Sveriges största tillslag mot organiserad brottslighet som 
hittills genomförts107. Den bild som ett flertal journalister förmedlade var att 155 personer 
hade gripits den 7 juni 2021 i ärenden som Polismyndigheten ansvarade för108.  

Bild 1. Faktaruta om Operation Trojan Shield i media109 

102 Wallberg, 2020.  
103 Sjöshult, 2020; Jönköpingsposten, 2020; Norrbottens-Kuriren, 2020. 
104 Sundelin, 2021.  
105 Se Brinkemo, 2018; Holgersson, 2019b;  Bäckström Lerneby, 2020.  
106 Sima, 2021.  
107 T.ex. TV4, 2021d.  
108 Se t.ex. ”Bara de senaste dygnen har 155 svenskar gripits både här och i Spanien” se  Sima, 2021; ”Den 7 juni 
2021 genomfördes ett stort antal koordinerade husrannsakningar och gripanden i 16 länder. Över 800 personer 
greps, varav 155 i Sverige” Jensen & Jakobsson, 2021;  ”Svensk polis har i ett slag gripit 155 personer” Kullberg, 
2021.  
109 Jensen & Jakobsson, 2021. 



3. Gängbrottslighet

30 

Eftersom det tidigare visat sig att denna typ av faktaredovisning från Polismyndighetens sida 
sällan är tillförlitlig efterfrågades ett underlag som kunde styrka att 155 personer hade gripits 
den aktuella dagen. Det visade sig att de 155 gripna inte enbart innefattade de som gripits vid 
tillslaget den 7 juni, utan även frihetsberövanden som genomförts inom ramen för insatsen 
från hösten 2020 och fram till det aktuella datumet. Polisens information hade missuppfattats, 
vilket var förklarligt med tanke på hur bland annat pressmeddelandet i samband med tillslaget 
var utformat110. Polismyndigheten verkade dock inte se behov av ett förtydligande trots att 
missuppfattningen fick ett stort genomslag i media. Vad hade hänt om det varit omvända 
roller, det vill säga om media hade angett ett alldeles för lågt värde på antal frihetsberövanden 
den aktuella dagen? 

I underrättelsechefens uttalande under presskonferensen som anordnades av Europol angavs 
att Polismyndigheten tack vare insatsen hade förhindrat fler än tio mord111. När ärende-
nummer (K-nummer) avseende dessa tio planerade mord efterfrågades, uppgavs dock att den 
angivna siffran inte enbart handlade om mord utan även om andra förebyggda ”våldsdåd”112. 
Det var inget som framgått i polisens pressmeddelande eller när underrättelsechefen i olika 
sammanhang angivit hur många mord som förebyggts113. Då angavs att det rörde sig om 
förebyggda mord. Inget annat. Efter flera påstötningar levererades två ärendenummer, vars 
brottsrubriceringar indikerade att planerade mord kan ha förebyggts inom ramen för Trojan 
Shield. Efter kontakt med utredare i respektive ärende visade det sig dock att inga mord hade 
förebyggts i dessa ärenden. Det ena ärendet gällde ett misslyckat mordförsök som uppdagats, 
där det eventuellt skulle finnas möjlighet att bevisa förberedelse till mord114. Det andra fallet 
gällde datamaterial, som eventuellt skulle kunna utgöra bevis för stämpling till ett mord115.  

I media uttrycks ofta påståenden som kommer från Polismyndighetens underrättelsetjänst 
som bekräftade sanningar. Det finns dock undantag. SvD framförde med anledning av att 
fransk polis hade dekrypterat en chat (EncroChat) att svensk polis med hjälp av materialet 
hade lyckats ”avstyra 13 beställningsmord”, men lade till ”enligt egna uppgifter”. Chefen för 
Polismyndighetens underrättelsetjänst uppgav att det var mycket betydelsefullt att i realtid 
kunna ta del av kommunikationen och att ”i princip läsa över axeln på de kriminella när de 
kommunicerade om sina brott”116. I en granskning som SvD gjorde visade det sig emellertid att 
det dröjde flera månader innan ett polisdistrikt, som behövde informationen, fick veta att den 
fanns. Underrättelsetjänstens expert i dessa frågor framförde då att realtidsläsningen av 
telefoner är en ”sanning med modifikation”117. Frågan om Polismyndigheten kan ha miss-
lyckats med att förebygga mord på grund av att informationen fastnat på polisens nationella 
avdelning (Noa) ställdes i media, men eftersom underrättelsetjänsten valt att inte 

110 Polismyndigheten, 2021n. 
111 TV4, 2021e, (sägs efter 2 min 31 sek) 
112 Skriftligt svar på förfrågan i ärende 45.839 2021 
113 T.ex. Carp, 2021. 
114 E-post september, 2021. 
115 E-post augusti, 2021. 
116 Jansson, 2021.  
117 Enn Henricsson & Ståhle, 2021. 
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offentliggöra vilka datum svensk polis fick tillgång till materialet har det inte varit möjligt att 
fastställa om så varit fallet118.  

En kvantitativ sammanställning av antal frihetsberövade, antal beslag, antal häktade och antal 
utdömda fängelseår kan ge ett imponerande intryck. Om Polismyndighetens statistik inte sätts 
i relation till något kan exempelvis 500 års utdömda fängelseår uppfattas medföra en ansenlig 
effekt på den organiserade brottsligheten. Utfallet kan dock även uppnås om ett femtiotal 
personer blivit dömda till längre fängelsestraff. Utifrån ett antagande om att det finns ungefär 
15 000 gängkriminella personer i Sverige, vilket en del forskare hävdar, utgör dessa 50 
fängelsedömda personer tre promille av Sveriges samtliga gängkriminella. Det är sannolikt 
inte ens tillräckligt för att täcka den nyrekrytering som sker till kriminella gäng under ett år. 
Dessutom kan denna typ av statistik innefatta personer som inte ingår bland de 15 000 
utpekade gängkriminella. 

Den polisiära vardagen innebär kontinuerligt att polisarbetet leder till att personer kopplade 
till den organiserade brottsligheten grips, häktas och döms. Det kan nämnas att 1 oktober 
2020 var totalt 2331 personer inskrivna på ett häkte och att 10 578 häktningar avslutades 
under år 2020 119. Detta kan sättas i relation till de 155 frihetsberövanden som påstås ha ägt 
rum inom ramen för Trojan Shield.  Den bild som förmedlades av att Trojan Shield var ett 
historiskt stort tillslag mot den organiserade brottsligheten genom de 155 gripandena sattes 
heller inte i relation till tidigare polisinsatser. Exempelvis kan nämnas att 735 personer frihets-
berövades i operation Rimfrost120. Kriminalvårdens statistik över antal påbörjade häktningar 
innefattar även andra brott än gängkriminalitet, men ett historiskt stort tillslag borde kunna 
göra ett avtryck i statistiken. Av diagram 1 framgår dock att antal påbörjade häktningar låg på 
samma nivå månaden innan tillslaget i Trojan Shield som den månad tillslaget gjordes (juni 
2021). Månaden för tillslaget sticker med andra ord inte ut i jämförelse med andra månader. 
Tre andra månader i materialet ligger på en märkbart högre nivå jämfört med den månad då 
tillslaget gjordes. Elva månader, dvs drygt en tredjedel av månaderna i materialet, ligger på 
ungefär samma nivå121.   

118 Enn Henricsson & Ståhle, 2021. 
119 Innefattar även häktade för andra brott än som är kopplad till organiserad brottslighet. Kriminalvården, 
2021.  
120 Se t.ex. Åkerman, 2020.  
121 +/- 25 påbörjade häktningar. 
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Diagram 4: Antal påbörjade häktningar per månad. Källa. Kriminalvårdsverket122. 

Två dagar efter den stora tillslagsdagen uttryckte inrikesministern att Trojan Shield är en 
”exceptionell insats som kommer att försvaga de kriminella gängen”123. Samma dag framförde 
Polismyndighetens underrättelsechef att inom ramen för de förundersökningar som pågår är 
ytterligare gripande att vänta124. Liknande budskap förmedlades efter en vecka och fick stor 
spridning i media125. Dessa påstådda efterföljande gripanden som skulle bli följden av tillslaget 
och de pågående förundersökningar har heller inte gjort något avtryck i statistiken.  

Chefen för underrättelsetjänsten påstod på presskonferensen som Europol anordnade att 75 
svenska medborgare hade gripits den 7 juni 2021 och även att stängningen av Encrochat var 
en ”game changer” som inneburit att en minskning av antal skjutningar i Sverige kunde 
noteras för första gången126. Påståendet var dock felaktigt eftersom antal skjutningar också 
sjönk från år 2017 till år 2018127 för att sedan öka igen. När underrättelsechefen kom med sitt 
påstående kopplat till Trojan Shield nämndes inte att trenden i antal skjutningar per dag låg 
på en lägre nivå när operationen startades upp jämfört med i juni 2021 då presskonferensen 
hölls (se röda pilar i nedanstående diagram).  

122 Se kommentar gällande statistik på veckonivå och dagsnivå i bilaga 3.    
123 Jakobson & Steiner,  2021.  
124 Ellung, 2021. 
125 Se t.ex. Sällström, 2021.  
126 Europol, 2021 (framfördes 22 min och 35 sekunder i föredraget). ”The take down of Enchrochat was, from the 
Swedish point of view, a game changer in combatting serious violent crime. Thanks to information from that 
server, we could arrest many of those who instigate murders, and for the first time in many years we have seen 
a decrease in shootings and explosions in Sweden” 
127 Polismyndigheten, 2021m. 
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Diagram 5: Trenden för antal skjutningar per dag128 

Att 75 svenska medborgare gripits upprepades vid flera tillfällen och chefen för underrättelse-
tjänsten hävdade också att ”nästan alla av dessa har nu häktats”129. Ungefär en månad efter 
tillslaget svarade Polismyndigheten på en fråga om utfallet av frihetsberövandena som gjordes 
den 7 juni 2021. Polismyndighetens underrättelsetjänst svarade att det endast var ”ett fåtal 
som har släppts innan häktning.”130. För att kunna kontrollera detta efterfrågades maskade 
arrestantblad för de 75 personer som gripits den 7 juni 2021 där polisens diarienummer, 
tidpunkt och datum för ingripandet skulle framgå. Polismyndigheten hade svårt att leverera, 
alternativt försökte försvåra tillgången till, ett sådant underlag131. Istället begärdes alla 
häktnings-PM ut för gripanden som genomförts den 7 juni 2021 hos Åklagarmyndigheten. 
Dessa visade att de fakta som Polismyndigheten och chefen för polisens underrättelsetjänst 
hade presenterat inte stämde överens med ett verkligt förhållande. Efter att kontakt tagits 
med utredare inom polisen för att utesluta de ärenden som inte hade en koppling till Trojan 
Shield blev detta än tydligare.  

Sex veckor och flera påstötningar senare erhölls en Excelfil från Polismyndigheten med en 
redovisning av bland annat diarienummer för de gripanden i Trojan Shield som genomförts 
den 7 juni 2021132. Underrättelsetjänsten hade själva inte haft något underlag och för att 
kunna leverera det efterfrågade underlaget krävdes en begäran om en datakörning av IT-
tekniker. Den slutsats som kan dras är att det saknades underlag till Polismyndighetens precisa 
uttalanden om utfallet av Trojan Shield.    

128 Räknas ut genom ett rullande medelvärde på 90 dagar. Hedström, Nyqvist, Kauranen & Ulander, 2021. 
129 Nekham, 2021a.  
130 45.839 2021 
131 Se vidare bilaga 3. 
132 Listan omfattade gripanden från den 6-9 juni. Listan innehöll diarienummer till 63 gripanden som genomförts 
den 7 juni och de tre gripanden som genomförts runt detta datum. Den 7 juni genomförde även Tullverket enligt 
Polismyndigheten fem gripanden med dessa diarienummer fanns inte med på listan.  
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Av Polismyndighetens och underrättelsechefens påståenden ges intrycket att det var cirka 70 
personer som hade häktats med anledning av tillslaget den 7 juni 2021. Detta utifrån 
påståendet att av de 75 gripna har ”nästan alla” häktats respektive ”ett fåtal har släppts innan 
häktning”. Men det visade sig vid en genomgång av Polismyndighetens lista över gripna den 7 
juni 2021 mot uppgifter från Åklagarmyndigheten att det enbart var 42 personer som hade 
häktats. Efter nio veckor hade dessutom sju av dessa personer frigetts. Det tillkom sex häktade 
personer som Tullverket hade frihetsberövat aktuell dag. Med tanke på att Trojan Shield 
kunde uppfattas som att 155 frihetsberövanden genomförts den 7 juni 2021 och att nästan 
alla av dem hade häktats var det naturligt att politiker förde fram budskap om att det var en 
”exceptionell insats som kommer att försvaga de kriminella gängen”. En sådan slutsats stämde 
dock dåligt med ett verkligt förhållande. 

För att få perspektiv på vilket genomslag ett fyrtiotal häktade i ärenden utspridda över hela 
landet kan få går det att jämföra med antalet häktade i samband med andra insatser mot den 
organiserade brottsligheten inom en begränsad geografisk yta, såsom Södertäljenätverket (ett 
20-tal häktade), Vårbynätverket (ett 30-tal häktade), ett kriminellt nätverk i Uppsala (ett 20-
tal häktade) och en insats mot åtta kriminella nätverk i Stockholm (100 häktade)133. Det kan
även nämnas att inom ramen för den nationella operationen Rimfrost 2020 häktades 339
personer134.

Sammanfattningsvis kan konstateras att insatsen den 7 juni 2021 som uttryckts vara det 
största tillslaget i svensk historia och ett hårt slag mot den organiserade brottsligheten inte 
var lika framgångsrik som Polismyndigheten gav sken av. Polisen har lämnat missvisande 
och felaktig information gällande omfattningen och effekten av tillslaget. Det visade sig 
också att polisens uppgift om att 10 planerade mord förhindrats inom ramen för insatsen 
inkluderade även andra typer av våldsdåd och att den realtidsläsning av kriminellas 
kommunikation vars polisiära nytta som Polismyndigheten höjt till skyarna går att 
ifrågasätta.  

Den bild som har spridits är att Trojan Shield har gjort det möjligt att komma åt rätt kriminella 
aktörer med stor påverkan på den organiserade brottsligheten i Sverige. Informationen från 
Trojan Shield har utan tvekan bidragit med kvalitativ information i ett flertal ärenden135, men 
ett flertal förhållanden talar för att den totala effekten av Trojan Shield på gängkriminaliteten 
har varit mycket överdriven. Det har inte varit möjligt att få tillgång till material för att kunna 
värdera underrättelsetjänstens påståenden om effekten av Trojan Shield. Med anledning av 
den missvisande och felaktiga information som underrättelsetjänsten lämnat ut finns dock 
anledning att inte förbehållslöst lita på polisens utsagor. Chefen för Polismyndighetens 
underrättelsetjänst har även presenterat annan information i samband med reportage om 
Trojan Shield som visat sig vara missvisande och direkt felaktig136.  

133 Uppgifter från interna källor, se även TT, 2011;  Nekham, 2021b; Polismyndigheten, 2021o; Åkerman, 2021. 
134 Polismyndigheten, 2020f.  
135 Framgått vid kontakt med utredare i ärenden som innefattas i Trojan Shield. 
136 Uppgifter kopplade till henne som person, se Holgersson, 2021b, bilaga 2. 
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Att kontrollera riktigheten i den typ av påståenden som förekom i samband med Trojan Shield 
är komplicerat och tidskrävande137, vilket innebär en liten risk för att utsagorna från 
Polismyndigheten och polischefer ifrågasätts – särskilt om den som framför information inger 
ett stort förtroende. Polisens underrättelsechef hade en profil och framtoning som gynnande 
att den positiva bilden av insatsen fick stor spridning. De förmedlade mycket positiva resul-
taten stärkte underrättelsechefens renommé, vilket i sin tur var positivt för tilltron till den 
information som förmedlades. Det uppstod en positiv cirkel, vilket kan förklara Polismyndig-
hetens starka intresse av att hindra att den uppmålade bilden av underrättelsechefen skulle 
kunna ifrågasättas138. 

3.5 Polisen har stor makt att styra bilden av om hur framgångsrik den 
egna verksamheten är 
Polismyndigheten är inte enbart en viktig leverantör av statistik, utan även en uttolkare av 
statistiken139. Om skjutningarna ökar blir ofta budskapet som får genomslag i media att det 
beror på att polisen genomfört kännbara insatser mot de kriminella gängen140. Om skjutning-
arna istället minskar blir slutsatsen också att polisen har lyckats141. Oavsett utvecklingen 
avseende skjutningar blir således budskapet att polisen har lyckats. Polismyndigheten har 
vidare på ett framgångsrikt sätt kunnat göra en logisk kullerbytta som inneburit att polisen i 
vissa sammanhang uppgett sig ha liten möjlighet att påverka ett skeende utan hjälp av andra 
samhällsaktörer142 samtidigt som polisen i andra sammanhang menar att samma typ av 
skeende påverkats av de egna aktiviterna143. Som framgår av förgående kapitel förmedlas 
dessutom en bild av att angrepp mot polisen är ett kvitto på att polisen har satt ett tryck på 
rätt kriminella aktörer och grupperingar144. Att det kan bero på oprofessionella ingripanden 
och attityder hos polispersonal beaktas inte145.  

I media har det sipprat fram kritik mot Polismyndighetens förhållningssätt i vissa socio-
ekonomiskt utsatta områden. Det har påståtts att polisen är brutal och trakasserar människor 
utan grund, vilket en del hävdar bland annat är en bidragande faktor till bilbränder och 
angrepp mot blåljuspersonal. En timme innan omfattande bilbränder uppstod i Västra 
Götaland i augusti 2018 skickades exempelvis ett videomeddelande till en tidning där en 
maskerad person meddelade: ”Behandla oss som djur och vi ska bete oss som djur.”146. 
Polisens våldsanvändning och bristfälliga sätt att kommunicera samt trakasserier av ungdomar 
är ett återkommande tema i medierna147. Det går emellertid inte att sätta likhetstecken mellan 

137 Kommer specificeras senare (i kommande rapport). 
138 Se Holgersson, 2021b, bilaga 2. 
139 Se även Palm och Skogersson, 2008. 
140 Svensson, 2021a. 
141 Polismyndigheten, 2020g. 
142 Henriksson, 2018. 
143 Se t.ex. polisens genomslag för problematiken med klanbråk (Sjöshult, 2021) för att sedan visa att man 
förtjänstfullt har hindrat klanbråk (TT, 2021e)     
144 se t.ex. Svensson, 2021a; Nordenhem, 2021; Zimmerman & Nilsson Malmström, 2017;  El-Shanti, 2017; 
Weckström, 2021; se även slutsatser som journalister framfört (Söderlund, 2021). 
145 Holgersson, 2018b. 
146 Holm, Olsson och Falkehed, 2018. 
147 t.ex. Ryback, 2013; Wirtén, 2017. 
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att ett ingripande eller en insats som blivit föremål för kritik och att genomförandet verkligen 
skett på ett oprofessionellt sätt. Både intervjuer med polispersonal och vid deltagande 
observation har det dock framkommit att det förekommer ingripande där det finns all 
anledning att kritisera polisers sätt att kommunicera och att använda våld.  

Det är inte enbart polisers förmåga att kommunicera i samband med kritiska situationer som 
brister. Sättet att uttrycka sig i media kan även förvärra ett förhållande. Att poliser i sin externa 
kommunikation använder ord som ”utplåna”, ”neutraliserad” och ”anfall” kan ge intryck av 
att polisen är en stridande part i något som närmast kan liknas vid ett krig. Att måla upp polisen 
som en stridande part kan öka risken för angrepp mot poliser och även påverka hur polis-
personalen agerar i vissa områden och mot vissa grupperingar. En ond cirkel av eskalerande 
våld kan uppstå.  

Figur 2. En ond cirkel som polisen är en del av. 

Det är inte endast uppenbart felaktiga beteenden som utgör ett problem. Även om poliser 
genomför mer eller mindre välgrundade tjänsteåtgärder kan effekten bli negativ om poliserna 
har en olämplig attityd eller en negativ utstrålning. Sättet som polispersonalen kommunicerar 
på – både verbalt och icke-verbalt har stor betydelse148. Intervjuer och deltagande observation 
pekar på att en olämplig attityd eller negativ utstrålning kan spä på en redan negativ 
inställning till polisen i vissa områden.   

En polis framförde att: ”Varje gång jag läser något i tidningen om ett upplopp i ett socialt 
utsatt område undrar jag vilken del polisen har i detta.”149. Polismyndigheten förmedlar 
emellertid i stort sett aldrig en bild av att de har en del i att viss situation uppstått. Istället 
hävdar polisen att de är offer som drabbas av en viss utveckling eller att angrepp mot poliser 

148 Se de brister i utbildning som tas upp i föregående kapitel. 
149 Holgersson, 2018b, sidan 74. 
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är ett kvitto på att polisen har skapat ett tryck mot rätt personer och rätt grupperingar150. 
Lösningen som ofta föreslås är att det finns anledning att öka trycket ytterligare. Att angrepp 
mot polisen ses som ett bevis på lyckat polisarbete kan vara problematiskt om andra faktorer 
helt eller delvis ligger bakom angreppen. Att poliserna blir ”tuffare” kan förvärra en 
situation151, stärka den kriminella gängidentiteten och sammanhållningen i löst sammansatta 
grupperingar152, skapa en anti-polishållning hos en samling individer153 eller göra kriminella 
grupper och individer mer extrema154. Personer som upplever att poliserna själva bryter mot 
lagen, diskriminerar, använder sin makt på ett felaktigt sätt eller på annat sätt uppträder 
oetiskt påverkas negativt i sin vilja att följa samhällskontraktet. En sådan upplevelse av polisen 
inverkar inte enbart negativt på synen på polisen, utan också på andra samhällsinstitutioner155. 

I flera sammanhang har media refererat till den amerikanska professorn David Kennedy, vars 
grundidé ligger bakom ”Sluta-skjut projektet”. Han konstaterar: ”Att stoppa kriminaliteten i 
miljöer där människor är argare på polisen än på förövarna är en omöjlighet”156.  Ett felaktigt 
beteende eller misstag från polisens sida kan få stora konsekvenser för samarbetet och 
interaktionen mellan polisen och medborgarna genom att det påverkar tilliten till polisen157. 
Denna tillit har en avgörande betydelse för Polismyndighetens möjligheter att motverka 
sprängningar, skjutningar, förekomsten och omfattningen av parallella rättssystem samt för 
polisers och annan blåljuspersonals arbetsmiljö. Det är därför mycket viktigt att komma till 
rätta med olika typer av felbeteenden och att utveckla polisers förmåga att kommunicera och 
använda våld158. Att Polismyndigheten styr bilden så att behovet av hårda tag mot 
gängkriminaliteten hamnar i främsta rummet och att problemet med oprofessionella 
ingripande och dåliga attityder hos polispersonal hamnar i skymundan får negativa 
konsekvenser på möjligheten att angripa gängkriminaliteten159.   

3.6 Polismyndigheten kontrollerar bilden av utfallet av sitt arbete mot 
gängkriminaliteten 
Polismyndigheten kontrollerar bilden av sitt arbete mot gängkriminaliteten bland annat 
genom att hindra insyn och granskning. Ett exempel är tillämpningen av offentlighets-
principen, som påverkar möjligheten att bland annat få underlag som möjliggör granskning av 
polisers våldsanvändning och sätt att agera i vissa geografiska områden160. Genom att hänvisa 
till sekretesslagen kan Polismyndigheten också hindra att utsagor gällande omfattningen och 
effekten av det egna arbetet kan kontrolleras. På så sätt har polisen en stor makt att styra 
bilden av om man lyckats. Ett tydligt exempel är definitionen av vilka områden som ska räknas 
som ”särskilt utsatta” och utvecklingen i dessa. Riksrevisionen konstaterade att metodstödet 

150 se t.ex. Svensson, 2021a; Nordenhem, 2021; Zimmerman & Nilsson Malmström, 2017;  El-Shanti, 2017; 
Weckström, 2021; se även slutsatser som journalister framfört (Söderlund, 2021). 
151 se t.ex. Waddington, 1994; Bessel och Emsley, 2000 
152 Klein, 1999; Klein och Maxson, 2006. 
153 Reicher, 1996; Stott och Reicher, 1998; Drury och Reicher, 1999 
154 Bjørgo, 2015. 
155 Tyler, 2006. 
156 Carlsson, 2019. 
157 Ang, Bencsik, Bruhn & Derenoncourt, 2021. Zoorob, 2020; Legewie & Fagan, 2019. Weitzer, 2002. 
158 Se föregående kapitel. 
159 Se t.ex. Ang, Bencsik, Bruhn & Derenoncourt, 2021. 
160 Se t.ex. Holgersson, 2021b, bilaga 1. 
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för att definiera ett utsatt område har brister och delvis bygger på subjektiva bedömning av 
områdets problematik161. 

En av rapportförfattarna till innevarande rapport efterfrågade vilket underlag som hade 
använts när Polismyndigheten uppgav att vissa områden i listan över utsatta områden hade 
blivit bättre. Det framkom att påståendet byggde på de svar lokalpolisområdena inkommit 
med, men vilka frågorna som ställts och allt annat som gick att använda för att värdera 
relevansen i bedömningarna angavs av en chef på polisens underrättelseavdelning att 
omfattas av sekretess enligt OSL 18:1 och 18:2162. Journalister har mötts av liknande argument 
när de önskat få inblick i vad som ligger till grund en förändrad bedömning av ett utsatt 
område163.  

Polismyndighetens lista med utsatta områden är och har varit ett mycket användbart 
verktyg för att sprida en fördelaktig bild av polisens arbete och insatser. När problem i ett 
område fått stor uppmärksamhet har Polismyndighetens underrättelsetjänst framfört att 
detta område nu lagts till på listan över ”särskilt prioriterade områden”. Detta har gett 
intrycket av att polisen ska börja prioritera arbetet i området, men polisen har samtidigt 
kunnat hindra möjligheten att kontrollera om området i realiteten har prioriterats164. Vid 
kontakter med poliser runt om i Sverige har det framgått att det kunnat vara en stor skillnad 
på om ett område angivits vara prioriterat jämfört om personal getts möjlighet att arbeta med 
angelägna problem i dessa områden165. Att Polismyndigheten äger definitionsrätten samt 
den exklusiva rätten att känna till kriterierna för huruvida ett område ska finnas upptaget på 
listan över särskilda utsatta områden och hur utvecklingen i området ser ut gynnar en strävan 
att stärka och skydda polisens varumärke. 

På en presskonferens i mitten av år 2019 framförde biträdande rikspolischefen och chefen för 
polisens underrättelsetjänst att många utsatta områden uppvisar positiva trender166. Två år 
senare påstod underrättelsechefen att majoriteten av alla utsatta områden visar positiva 
tendenser167. På grund av en bristande transparens saknas möjlighet att värdera hur 
välgrundade underrättelsetjänstens bedömningar är, utan man fick förlita sig på 
underrättelsechefens ord168. Det går dock att konstatera att det finns signaler i form av 
exempelvis antalet skjutningar som gör att det inte är helt enkelt att förstå 
underrättelsetjänstens bedömningar. En kommunalpolitiker kritiserade Polismyndigheten för 
att ägna sig åt skönmålning när ett visst område inte klassades som särskilt utsatt. Chefen för 
polisens underrättelsetjänst avfärdade kritiken169 och det var polisens bild som fick stort 
genomslag i media170.   

161 RRV, 2020. 
162 Tjänstemannabesked 14 juni 2019, E-post. 
163 Se t.ex. A559.139/2020.  
164 Genom att hänvisa till att utlämnande av sådana uppgifter skulle skada Polisens framtida verksamhet. 
165 Information från flera anställda i olika regioner. Se även t.ex. Holgersson, 2019b.  
166 Lauffs, 2019.  
167 TT, 2021f. 
168 Att det inte är självklart att man kan göra det, se Holgersson, 2021b. Bilaga 2. 
169 Wierup, 2021b. 
170 Se t.ex. Isaksson, 2021;  Hielle & Svensson, 2021 
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Nationella operativa avdelningen, som underrättelsetjänsten tillhör, ansvarar även för 
statistiken när det gäller exempelvis antal skjutningar och antal sprängningar. I media 
avslöjades att siffrorna över antal skjutningar för första halvåret 2021 hade ändrats ”i smyg” 
av Polismyndigheten171. En forskare172 framförde att det visar på avsaknad av transparens att 
upprätta ett nytt dokument med ändrad statistik, utan att det står någon notis om ändringen. 
Forskaren noterade att justeringen ändrade bilden av skjututvecklingen. Han påtalade att i 
början av år 2021 användes rubrikvänliga ord som “rekordlåg” och “statistiskt signifikant 
minskning”, men att det inte längre stämde eftersom de nya siffrorna lade statistiken på 
samma nivå som för år 2018 och 2019173.  

Det går att ställa frågan vad som hänt om det motsatta förhållandet hade förelegat. Hur 
sannolikt är det att Polismyndigheten hade varit tyst om justeringarna inneburit att den 
reviderade statistiken visat på en signifikant minskning av skjutningarna? I den nu uppkomna 
situationen kunde polisen hamna i positiv dager under våren 2021 med anledning av de 
felaktiga siffrorna. Bland annat inrikesministern framförde med anledning av siffrorna att ”det 
är polisens arbete mot de kriminella gängen som har gett resultat”174. Revideringen av 
statistiken fick inget medialt genomslag. Att det är Polismyndigheten som har ansvaret för 
statistikredovisningen möjliggör ett sådant tillvägagångsätt även kommande år. 

3.7 Polisens statistikredovisning över antal skjutningar och 
sprängningar175 
Som en bekräftad skjutning räknas ett: 

”tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår 
efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som 
kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende 
ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte 
uppenbart oavsiktlig.” 176 

Ett självklart antagande om anledningen att det är så vanligt att Polismyndigheten justerar 
den redan publicerade statistiken över ”bekräftade skjutningar” är att det finns en ambition 
att statistiken ska vara korrekt. Det går emellertid inte att bortse från att även andra driv-
krafter kan ligga bakom att statistiken ofta skrivs upp i efterhand. Att först få beröm för att 
antalet skjutningar minskat och sedan kunna justera upp dessa siffror, utan att det får någon 
uppmärksamhet, är gynnsamt för att sprida en positiv bild av effekten av polisens arbete. 
Frågan blir då hur välgrundad statistiken och de justeringar som görs är? En analys visade 
att177: 

171 Adin Fares, 2021. Efter att Aftonbladet tagit upp detta lade Polisen till en kort generell text på sin hemsida 
där det berättade att den preliminära statistiken ofta justeras och att det framförallt gäller sommarmånaderna. 
172 Manne Gerell 
173 Adin Fares, 2021. 
174 Se t.ex. Lindvall & Selåker Hangasmaa, 2021. 
175 Svar och frågor som redovisas nedan skedde via E-post i augusti 2021 om inte annat anges. 
176 Polismyndigheten, 2021m.  
177 Se bilaga 2. 
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 Polismyndigheten hade svårt att specificera de ärenden som låg till grund till att
statistiken för antalet preliminära skjutningar skrevs upp. 

 Det fanns ärenden i den regionala statistiken som inte fanns med i den nationella
statistiken och tvärt om.

 Det finns i praktiken en oklarhet vad som ska definieras som en skjutning trots att
Polismyndigheten på sin hemsida anger vilka kriterier som ska uppfyllas för att en
händelse ska räknas som en skjutning.

Med anledning av att media ställde frågor om de justerade skjutsiffrorna svarade 
ställföreträdande presschef inom polisen att det är vanligt att statistik revideras i efterhand 
”Det kan vara att vi utreder en händelse och hittar hylsor och då rättar vi siffrorna”. Han 
pekade på att det framför allt kan bli en eftersläpning under semesterperioden, men kunde 
inte svara på varför även siffrorna för januari, februari, mars och april reviderats utan en 
anmärkning178.  

Vid kontakt med utredningspersonal179 som arbetar med grova brott kopplat till skjutningar 
framgick att det är osannolikt att en händelse som inte anmälts som en skjutning helt plötsligt 
blir en skjutning under utredningens gång. En analys av de ärenden (ett ärende saknas) som 
låg till grund för den justerade statistiken för våren 2021 bekräftar denna bild. Exempelvis 
svarade en av de utredare som varit handläggare för ett sådant ärende: ”Det var uppenbart 
att det rörde sig om en skjutning. Polis larmades på grund av att boende hört skottlossning 
och på platsen anträffades hylsor och det fanns skotthål i en ruta.” Det var således andra skäl, 
än det ställföreträdande presschefen inom Polismyndigheten nämnde, som utgjorde grunden 
till att statistiken över ”bekräftade skjutningar” justerades. Det kan också nämnas att ett av 
de ärenden som ledde till att statistiken justerades uppåt rörde sig om en jägare som hade 
jagat i skogen. Jägaren hade varit i ett område där han inte hade jakträtt och det visade sig vid 
husrannsakan att han hade vapen som han saknade licens för. Det hade inte något som helst 
att göra med en skjutning i kriminell miljö, men denna typ av skjutningar kommer med i 
statistiken. Det kanske inte är det första en medborgare tänker på när han eller hon läser 
polisens statistik över bekräftade skjutningar. I det här fallet var det med tanke på Polis-
myndighetens formella definition att det ska vara mer än ett vittne till en skjutning för att det 
ska räknas som en skjutning dessutom tveksamt om detta ärende borde redovisas som en 
bekräftad skjutning. Skjutningen som kom med i statistiken byggde enbart på uppgifter från 
ett vittne som gjorde anmälan och påstod hittat ”den skjutna fågeln, som fortfarande 
levde.”180.   

Ett annat av de ärenden som ledde till att statistiken justerades hade inträffat i Botkyrka 
kommun (Alby) där ett vittne hade sett fyra män hantera vad hon trodde var en pistol. Hon 
hade inte sett att personerna hade använt vapnet och hade heller inte hört något skott. Vid 
en vändplan, ungefär en kilometer bort, anträffas en hylsa av en polispatrull. Sambandet 
mellan hylsan och vittnets uppgifter om hanteringen av vapnet är oklart. Denna händelse tas 

178 Adin Fares, 2021. 
179 Tre telefonsamtal augusti, 2021. 
180 K93704-21 
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upp som en skjutning i statistiken, utan att det finns något vittne som hört att någon skjutit. 
Tomhylsan kan härröra sig från att en person slängt eller tappat en tomhylsa på platsen. 

Bild 2. Ett ärende som ledde till att statistiken justerades 

Ett ytterligare ärende i den justerade statistiken rörde sig om att polisen hittat en tomhylsa, 
där det inte fanns någon som bevittnat eller hört att någon skjutit. Just nämnda två ärenden 
stämmer inte överens med definitionen som Polismyndigheten har på en skjutning eftersom 
det inte går att fastställa att det är ett tillfälle då det avfyrats en projektil.  Att betänka är att 
dessa ärenden inte handlar om preliminär statistik. Det är ärenden där det fattats ett beslut 
om att de ska ligga till grund för en justering av den preliminära statistiken och ingå i 
”bekräftade skjutningar”. Det kan också exempelvis nämnas att när en fråga ställdes om det 
räknas som en skjutning om några av varandra oberoende personer enbart hört en salva 
automateld svarade Polismyndigheten på nationell nivå ”nej”, medan polisregion Stockholm 
svarade ”ja”.   

Sammantaget ger en analys av Polismyndighetens presentation av antalet bekräftade 
skjutningar inget stabilt intryck vad gäller tillförlitligheten på statistiken181. Vidare finns det 
ingen möjlighet att sätta den preliminära statistiken i relation till hur motsvarande statistik 
sett ut föregående år. Polismyndighetens tillvägagångssätt innebär att det kontinuerligt sker 
icke transparenta förändringar av statistiken. I och med att Polismyndigheten väljer att 
redovisa statistiken över ”bekräftade skjutningar” i ett skede där statistiken ofta i efterhand 
blir föremål för en uppjustering hade det varit på sin plats att möjliggöra en jämförelse med 
tidigare års preliminära statistik för motsvarande månader. Det har förekommit att 
Polismyndigheten vid annan typ av statistikredovisning gjort en jämförelse med de 
preliminära värdena från föregående år182. Det har emellertid då handlat om att 
Polismyndigheten skulle hamna i negativ dager om preliminär statistik hade jämförts med 

181 Se även SVT som hittade skillnader mellan de filer med uppgifter de fått och polisens officiella statistik. 
Hedström, Nyqvist, Kauranen & Ulander, 2021.  
182 Polismyndigheten 2020a, sidan 34. 
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tidigare års justerade statistik. När det gäller skjutningar är det positivt om preliminär statistik 
jämförs med justerad statistik från föregående år eftersom det skapar en bild av att antalet 
skjutningar minskar. Det går inte att utesluta att det finns en tanke bakom att skjutstatistiken 
hanteras på det sätt som den görs.  

3.8. Strukturella brister påverkar tillförlitligheten på statistik från 
polisen 
Statistik från Polismyndigheten såsom antal skjutningar får ofta stort utrymme i den allmänna 
debatten. Säkra påstående som att ”Inga skjutningar tappas bort”183 kan säkert bidra till att 
polisens statistik uppfattas mer precis än vad som är fallet. Det krävs att återupprepa att det 
kan finnas medvetna handlingar bakom att Polismyndigheten redovisar information på ett 
felaktigt och missvisande sätt, men det kan också bero på misstag och andra omständigheter. 

En problematisk faktor för kvaliteten på Polismyndighetens statistikredovisningar generellt 
sett är att det är komplicerat att eftersöka viss statistik med hjälp av polisens anmälnings- och 
utredningssystem och att det kan krävas en manuell genomgång av ett stort antal ärenden. 
Det är därför lätt hänt att statistik som redovisas istället bygger på andra källor. En sådan källa 
kan vara enheters, avdelningars och regioners egna sammanställningar. Bristfälliga rutiner och 
skillnader i tillvägagångsätt när statistik sammanställs kan göra att statistiken har kvalitets-
brister.  

När det exempelvis gäller statistik över beslag och gripanden är det inte ovanligt att personal 
från flera olika organisationsenheter samverkar vid ett ingripande, vilket gör risken stor för att 
information dubbelförs om det inte finns ett väl dokumenterat underlag till den redovisade 
statistiken som kan användas när den sammanställs på en aggregerad nivå. Det finns sällan 
välgrundade underlag184. Ett förhållande som ytterligare förvärrar situationen är 
tystnadskulturen inom polisen, som innebär att det finns risk för att ingen larmar om en 
presentation av ett förhållande uppfattas som felaktig, bristfällig eller missvisande. Samman-
fattningsvis finns det flertal faktorer som gör att statistik som Polismyndigheten redovisar 
riskerar att vara felaktig och missvisande. 

3.9 Gängkriminaliteten och skjutningar 
Underrättelsetjänsten har stor inverkan på bilden av gängkriminaliteten. Det är ingen tvekan 
om att det finns kriminella gäng som är välorganiserade där det bland annat krävs tillgång till 
avancerade tekniska hjälpmedel, specialkompetens och omfattande spaningsresurser för att 
kunna komma åt deras brottslighet185.  Polisanställda med en djup inblick i gängproblematiken 
har dock framfört att underrättelsetjänsten har ett intresse av att gängen ska uppfattas som 
mer organiserade än de är186. Det har också påpekats att det även finns andra aktörer, både 

183 Se bilaga 2. 
184 En slutsats som dragits efter att ett flertal gånger granskat sammanställningar av produktionsstatistik som 
polisen förmedlar till media, politiker och andra medborgare.  
185 Brå, 2021b; egna erfarenheter av att under tre decennier arbetat i socio-ekonomiskt utsatta områden och 
utrett brott. Intervjuer med externa aktörer (se t.ex. Holgersson, 2019b); Fördjupade reportage och böcker t.ex. 
Wierup, 2020. 
186 framkommit vid E-post och videomöte augusti 2021 med analytiker som arbetar med gängkriminalitet; vid 
intervju med en polis i ett utsatt område i september 2021  
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inom och utanför Polismyndigheten, som har ett intresse av att överdriva de kriminella 
gängens organisationsgrad. Det gör att bland annat politiker och allmänheten får fel bild av 
gängbrottsligheten. Ett exempel som framförts vara en konsekvens av dessa missvisande 
bilder är politikers förslag på att förbjuda medlemskap i kriminella gäng som ett sätt att minska 
skjutningarna187.  

Att underrättelsetjänsten bidrar till att det sprids en missvisande bild av gängens organisa-
tionsgrad, innebär att fel metoder förespråkas för att komma till rätta med skjutvåldet188. På 
uppgifter som till stora delar bygger på information från Polismyndighetens underrättelse-
tjänst har Brottsförebyggande rådet (Brå) dragit slutsatsen att gängens organisationsgrad har 
ökat189. Brå har samtidigt genom intervjuer med gängkriminella funnit att det ofta är 
tillfälligheter som ligger bakom de konfrontationer som leder till skjutningar. Sådana 
tillfälligheter handlar om exempelvis att någon känner sig kränkt eller andra former av 
personliga konflikter190.  

Bland befattningshavare på vissa nyckelpositioner inom Polismyndigheten finns en önskan att 
tillämpa militära ledningsfilosofier trots att det finns stora skillnader mellan den militära och 
polisiära kontexten. I den polisiära kontexten finns inga tydligt definierade stridande parter. 
Dessutom finns stora lokala skillnader i strukturer på hur den organiserade brottsligheten är 
uppbyggd, vilket kräver olika former av lokalt anpassade arbetsmetoder. Det framkom 
exempelvis i yttranden med anledning av erfarenheterna av polisinsatserna mot det så kallade 
Södertäljenätverket191 och vid insatserna Selma och Alfred, som initierades år 2012 med 
anledning av en fördubbling av morden i Malmö192. Utfallet av insatsen i Södertälje var till 
stora delar väldigt positiv, även om det fanns vissa förhållanden som talade för att polisen i 
vissa aspekter inte hade lyckats – såsom att rån och olaga hot inte minskade i omfattning193. I 
figur 3 illustreras en tänkt modell över hur en kriminell miljö är beskaffad (Södertälje-
modellen). 

187 Exempelvis framkommit vid E-post och videomöte augusti 2021 med analytiker som arbetar med 
gängkriminalitet; vid intervju med en polis i ett utsatt område i september 2021 och vid videomöte i augusti 2021 
med person med en djup inblick och lång erfarenhet av polisens arbete med narkotikabrott. 
188 Samtal per telefon och videmöte under augusti med fem polisanställda från tre regioner samt intervju med 
ytterligare en polisanställd i september. 
189 Brå, 2021b. 
190 Brå 2019b; se även Brå, 2021b. 
191 Sundelin, 2015.  
192 Brå, 2014.  
193 se t.ex. Sveriges radio, 2016.  
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Figur 3. Bild över den så kallade Södertäljemodellen som använts ibland annat Malmö194 

Brottsförebyggande rådet har noterat att denna modell fått stor spridning inom polisen, men 
har även påtalat att det inte finns någon utvärdering av hur effektiv modellen är eller hur väl 
den speglar ekonomisk och organiserad brottslighet. Brå menar att detta medför en risk att 
brottsproblem tolkas för att passa in i modellen snarare än tvärtom, vilket kan leda till miss-
visande problembeskrivningar, ineffektiva eller kontraproduktiva åtgärder och felprioritering-
ar195.  

Ovanstående modell fungerar om brottsligheten består av stora pyramidliknande kriminella 
organisationer.  Denna typ av organisationer är enklare att skada jämfört om brottsligheten 
har en nätverksstruktur196, vilket den ofta har197. En intervju med en person med en djup inblick 
i flera olika socio-ekonomiskt utsatta områden:   

”Om vi tar till exempel polisens insats i Södertälje där det kriminella nätverket i 
huvudsak bestod av syrianer och assyrier blev insatsen lyckad. […] Södertälje 
hade en annorlunda demografi än många andra områden. Det var mer ordnat. 
Där fanns en tydlig hierarki där pengarna hanterades på ett likartat sätt. I många 
förorter är det till skillnad från Södertälje hundratals etniska grupper, turkar, 
somalier, kurder, svenskar, människor från Balkan, araber från olika delar av 
världen, shiiter, sunniter, kurder från kommunistiska familjer etcetera. Det är en 
riktig soppa. Här är det små öar som består av kompisrelationer som kan skifta 
snabbt. I våra områden kan lojaliteter mellan olika kriminella grupperingar 
förändras på en dag. När polisen tror att de kan sätta på samma glasögon och 
jobba på samma sätt i vår förort som i Södertälje blir det väldigt fel.”198  

194 Brå (2014, sidan 9) 
195 Brå, 2014. 
196 Brå, 2008. 
197 Brå 2014; Polismyndigheten, 2021p. 
198 Holgersson, 2019b, sidan 184-185. 
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I utvärderingen av polisinsatserna Selma och Alfred rekommenderade Brottsförebyggande 
rådet att Polismyndighetens arbete i högre utsträckning skulle bygga på ett problemorienterat 
förhållningssätt199. Det skiljer sig avsevärt från den ledningsfilosofi som tillämpas inom svensk 
polis och som till stora delar har sin grund i den bild av kriminella gäng som underrättelse-
tjänsten byggt upp.  

Underrättelsetjänsten har övergått från att vara en servicefunktion till att bli en aktör som 
styr polisarbetet. Det är inte respektive lokalpolisområde och dess personal som ska få ett 
stort inflytande över hur polisarbetet ska organiseras utifrån de lokala problembilderna och 
de behov som finns. Istället existerar en målbild att arbetet till stora delar ska dirigeras från 
central nivå med underrättelsetjänsten som en central aktör.  Operation Rimfrost är ett tydligt 
exempel på detta, där man från nationell nivå skickade ut listor på personer som arbetet skulle 
inriktas mot.  Det finns flera problem kopplat till ett sådant upplägg. Ett är att information lätt 
filtreras när IT-system, istället för lokal kunskap om en problematik, hamnar i fokus. En central 
styrning gör att informationen kan ha kvalitetsbrister, vilket var fallet när det gällde listorna i 
Rimfrost200. Vidare bygger underrättelsetjänstens analyser på information där det finns mer 
eller mindre stora kunskapsluckor. Fokus riskerar att hamna på kriminella aktörer som 
underrättelsetjänsten har mycket information om, medan de som det finns lite eller ingen 
information om lätt förblir dolda201.  

Eftersom underrättelseverksamheten skapar bilden av gängkriminalitet och skjutningar är det 
av vikt att granska underrättelseprocessen och hur bilden egentligen skapas. Det finns teore-
tiska förutsättningar för att processen med insamling, bearbetning och analys av information 
ska ligga till grund för strategiska eller operativa beslut.  Det kan exempelvis handla om vilket 
brottsfenomen som ska prioriteras eller vilka kriminella aktörer som polisarbete ska riktas 
mot. Arbetet på underrättelsetjänsten handlar emellertid mycket om att registrera uppgifter 
som hämtas från dokument som andra polisanställda upprättat. Dessa uppgifter förmedlas 
sedan ofta vanligen utan bearbetning. Det betyder att poliser i linjeverksamheten som arbetar 
i ett område ofta får tillbaka samma information som de lämnat eller som de känner till sedan 
tidigare202. Arbetet på underrättelsetjänsten genomförs inte i enlighet med underrättelse-
processen när analytiskt arbete bortprioriteras till förmån för att registrera och delge informa-
tion. Det är genom analys som informationen får ett sammanhang och kan skapa fördjupad 
förståelse för till exempel ett kriminellt nätverks struktur och tillvägagångssätt vid narkotika- 
och våldsbrott. Detta förutsätter att informationen inte stannar hos underrättelse-verksam-
heten, utan delges personal som har behov av den. Det förekommer att information som finns 
hos underrättelsetjänsten inte sprids till personal som borde få kännedom om denna 

199 Brå 2014. 
200 Se bl.a. Holgersson, 2020. Det nämns också mycket summariskt i utvärderingen av Rimfrost (Polismyndighten, 
2021q). 
201 Egna erfarenheter av att under tre decennier arbetat i socio-ekonomiskt utsatta områden. Intervjuer med 
externa aktörer och polispersonal (se t.ex. Holgersson, 2019b) 
202 Bygger på egna iakttagelser, samtal med personal i yttre tjänst (>10 personer) och samtal med personal som 
arbetar vid underrättelsetjänsten (5 personer). Någon datainsamling och analys för att fastställa exakt fördelning 
och upplägg på arbetet har bedömts inte vara genomförbar. 
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information203.  Även här kan svaret gå att finna i att underrättelsetjänsten har utvecklats till 
något annat än en servicefunktion till den operativa verksamheten.  

Det finns också andra problem med att underrättelsetjänsten styr polisarbetet och inte har 
rollen som en servicefunktion. I en stabil struktur finns teoretiska förutsättningar för att det 
kan fungera att samla in och analysera data som sedan ska ligga till grund för de beslut som 
fattas om vilka kriminella individer som polisarbetet ska inriktas mot. Men i många områden 
råder helt andra förutsättningar. Några som är kompanjoner ena dagen är fiender nästa dag. 
Det gör att inrapporterade uppgifter snabbt kan bli inaktuella. När underrättelsetjänsten 
presenterar inrapporterad information, eller har gjort analyser utifrån denna, kan strukturen 
och lojaliteten se annorlunda ut. Polismyndigheten riskerar därigenom att ligga steget efter 
när centrala beslut om insatser fattas. Dessutom beaktar underrättelsetjänsten i sina analyser 
i liten grad att polispersonalens egna agerande kan förvärra en situation och göra det svårare 
att bland annat förebygga skjutningar204.   

Ytterligare ett förhållande som påverkar möjligheterna att lyckas med nuvarande starka fokus 
på en underrättelsedriven operativ verksamhet är att många nyckelpersoner i kriminella 
organisationer agerar på ett sätt som gör att de är mycket svåra att komma åt. De lägger ifrån 
sig mobiltelefonerna vid möten och går i väg utan mobiltelefon för att samtala; de träffas på 
olika ställen och på platser som är svårspanade; de kan göra skenmanövrar som försvårar 
spaningsarbetet; de utgår från att de är avlyssnade och är därför mycket återhållsamma med 
information205. När krypterade chattar avkodades var det ett ”smörgåsbord”206 av information 
för polisen. Precis som kriminella individer exempelvis lärde sig att mobiltelefoner kunde 
spåras och att mobilsamtal gick att avlyssna finns det mycket som talar för att kriminella 
kommer att anpassa sig till det faktum att krypterade chattar kan avkodas207.  

Trots de faktorer som med nödvändighet begränsar underrättelseverksamheten är det arbete 
som utförs av analytiker viktigt. Problemet uppstår när det skapas orealistiska förväntningar 
på vad en underrättelsetjänst kan åstadkomma och en obalans i resursfördelningen, så att den 
praktiska verksamheten blir lidande. Ett problem med nuvarande upplägg är att polisinsatser 
som sker vid sidan av beslut i operativa ledningsråd ofta får stryka på foten. Det kan handla 
om minutoperativa beslut som tas snabbt utifrån den kunskap som operativ linjepersonal har. 
En för lång beslutsprocess gör att gynnsamma tillfällen att göra ett ingripande inte utnyttjas.  

En forskare som studerat spaningspoliser i Stockholm menade att deras kunskap utmärks av 
att den är förgänglig; en färskvara. Kunskapen är obeständig och kräver ständigt att ny 
information fylls på. När spanarna beskrev den process som leder fram till att en misstanke 
växte fram använde de ordet intuitiv. En avvikelse kunde få dem att känna att något inte stod 
rätt till. Spanarnas kunskap är till stora delar lokal- och tidsbunden och kan inte växlas över till 
en annan plats, utan den rör just den aktuella miljön och tiden, det specifika sammanhanget, 

203 Egna erfarenheter och framkommit vid intervjuer, bland annat med polis i yttre tjänst i ett socioekonomiskt 
område i september 2021.  
204 Se kapitel 1; se även Holgersson, 2019b. 
205 Egna erfarenheter av att under tre decennier arbetat i socio-ekonomiskt utsatta områden. Intervjuer med 
externa aktörer och polispersonal (se t.ex. Holgersson, 2019b) 
206 Citat hämtat från en polis med en djup inblick i ett mycket omfattande spaningsärende. 
207 Har bland annat framförts av kriminella till polispersonal. Se även Grönberg, 2021. 
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just dessa människor, bilar och adresser och just dessa brott208. Polisens nuvarande sätt att 
organisera sitt arbete anammar ett annat förhållningssätt till kunskap som tar sin 
utgångspunkt i att denna är möjlig att synliggöras i texter på underrättelseuppslag. Att enbart 
tillämpa ett arbetssätt som utmärks av förtrogenhetskunskap och snabba operativa beslut är 
dock inte lösningen eftersom det riskerar att skapa en övertro på den egna bedömnings-
förmågan och ett kunskapsförakt till annan form av kunskap som också är viktigt i polisarbetet. 

Polisens underrättelsetjänst har både genom att växa i personalnumerär och genom sin 
position i organisationen tilldelats en avgörande roll. Resurser avsätts till att ta fram underlag, 
utan att det säkerställs att det finns operativ personal som har möjlighet att arbeta med den 
framtagna informationen209.  Utan en genomtänkt balans mellan de resurser som avdelas för 
att ta fram underlag respektive att arbeta med underlagen innebär att Polismyndighetens 
resurser inte används på ett effektivt sätt. Det är betydelsefullt att det genomförs analyser 
och att det finns en systematiserad kunskap bakom inriktningen på arbetet mot gängkriminali-
teten. Underrättelsepersonal måste därför ha kunskap och få tid att ägna sig åt analytiskt 
arbete – inte att lägga stora delar av sitt arbete på att mata in och att förmedla inmatade 
uppgifter. Som komplement till en mer analytisk styrd verksamhet krävs dessutom att 
Polismyndigheten i högre grad organiserar sin verksamhet så att det finns möjlighet att 
utnyttja tillfällen som uppstår och ge personal på fältet tillräckligt handlingsutrymme för att 
tackla problembilderna flexibelt och lyhört. Vissa ingripanden leder till att nyckelpersoner 
inom den organiserade kriminaliteten kanske måste ta risker som de annars inte skulle göra. 
Det kan öppnas möjligheter att komma åt dem genom att snabbt utnyttja tillfällen som 
uppstår. Korta beslutsvägar är då nödvändiga. Ledtiden är för lång om dessa saker ska behöva 
dras i operativa råd210.  

Det finns en övertro hos centrala befattningshavare inom Polismyndigheten rörande 
effekten av att upprätta listor på nyckelpersoner som arbetet ska bedrivas emot. En orsak 
kan vara att ett flertal höga chefer och andra centrala befattningshavare saknar en djup polisär 
kunskap211.  

Att nuvarande inriktning är framgångsrik har kommunicerats ut av Polismyndigheten. 
Biträdande rikspolischefen framförde exempelvis under ett seminarium i mars 2021 att det 
inte finns ”mycket kvar av en helt öppen ostörd narkotikaförsäljning i Sverige”. När modera-
torn ifrågasatte den bilden så underströk biträdande rikspolischefen sitt påstående genom att 
hänvisa till att resultatet av tillslaget som exempelvis gjordes i Vårby har medfört att den 

208 Carlström, 1999.  
209 Framkommit vid deltagande observation, kontakter med polispersonal och intervjuer (bl.a. intervju med två 
poliser i socio-ekonomiskt utsatta områden september 2021) 
210 Ovanstående slutsatser dragna utifrån erfarenheter att under tre decennier arbetat i socio-ekonomiskt utsatta 
områden. Intervjuer med externa aktörer och polispersonal (se t.ex. Holgersson, 2019b). Samtal per telefon och 
videomöte under augusti 2021 med fem polisanställda från tre regioner samt intervju med ytterligare en 
polisanställd i september 2021. 
211 Exempelvis är utvecklingschefen för svensk polis hämtad från regeringskansliet. Han har tidigare varit stats-
sekreterare på justitiedepartementet och har inte arbetat i linjeverksamhet vid polisen. Chefen för den svenska 
polisens underrättelsetjänst har en civil bakgrund (se Holgersson, 2021b).  Flera högre befattningshavare som 
fattar operativa beslut på strategisk nivå har en smal polisär erfarenhet där vissa verksamhetsfält är svagt 
representerade.  
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öppna droghandeln är ”helt utslagen” i detta område212. Uttalet gav ett trovärdigt intryck, men 
enligt personal som arbetar i området förmedlades en felaktig bild. En gruppchef med en god 
inblick i området uttryckte att det nästan var ännu mer fart på den öppna droghandeln efter 
alla häktningar213. Även om det var positivt att polisen äntligen kom åt de aktuella personerna, 
krävdes också andra åtgärder214. Fem andra poliser med en djup kunskap om Vårby förkastade 
också påståendet att droghandeln blev helt utslagen i detta område215. Det gick att iaktta en 
kortsiktig effekt av ingripandena, men droghandeln återhämtade sig snabbt och andra aktörer 
tog över. Kritik riktades mot att Polismyndigheten uppfattade det vara tillräckligt att slå ut ett 
antal nyckelaktörer som underrättelsetjänsten identifierat, utan att ta tillvara på den unika 
möjlighet som det innebar med omfattande frihetsberövanden.  

Det är oklart om biträdande rikspolischefen hade fått missvisande information från 
underrättelsetjänsten om omfattningen på den öppna droghandeln eller om det handlade om 
att förmedla en positiv bild av polisens arbete. Av informationen från de anställda med inblick 
i Vårby framgick att det istället för insatser krävs ett långsiktigt arbete med lokal förankring. 
Yttranden från forskare som att ”I det snabba perspektivet handlar det om polis och batong, 
att få bort de kriminella från gatan.”216 riskerar att förstärka uppfattningen att lösningen är 
korta insatser där hårda tag ses som lösningen, trots att det ur många aspekter som tidigare 
påpekats kan vara kontraproduktivt.   

Tidigare fanns den närpolisstation i Vårby, men inte nu längre. Det genomfördes heller inte 
något arbete från lokalpolisområdet för att komma till rätta med den öppna droghandeln i 
Vårby. Istället arbetade polispersonalen i andra områden217. Vid en jämförelse med tidigare 
då den lokala förankringen var större kan konstateras att det aldrig varit så många polisan-
ställda som i nuläget218, men att det inte fått önskvärd effekt på den lokala förankringen219. 

I en rapport från Polismyndighetens internrevision kritiseras polisens brottsförebyggande 
linjeverksamhet220. Trots att den hade tryckts en och en halv månad tidigare offentliggjordes 
den av någon anledning samma vecka som polisen presenterade listan över särskilt utsatta 
områden. En journalist skrev att: ”I skuggan av den nya listan” presenterades en rapport där 
tillsynsenheten riktar ”svidande kritik” mot polisens arbete för att förebygga brott lokalt221. 
Fokus i media hamnade, som kanske Polismyndigheten hade räknat med, på listan med 
utsatta områden och inte på internrevisionens rapport. Men i en ledare i DN två veckor senare 

212 SVT Forum, Norstedts juridik 25/3 2021. 
213 Framkom i uttalande i SVT Agenda där gruppchef uppfattade att det nästan var ännu mer fart på den öppna 
droghandeln efter alla häktningar. Har även haft direktkontakt med personal som arbetar i detta område som 
ger en liknande bild. 
214 Kontakt med Gruppchef genom Messenger, september 2021. 
215 Alla fem har oberoende av varandra besvarat frågor kring Vårby. Fyra per mejl och en per telefon. September 
2021. 
216 Majlard, 2021b. 
217 Alla fem har oberoende av varandra besvarat frågor kring Vårby. Fyra per mejl och en per telefon. 
September 2021. 
218 Se även Statskontorets rapport att den nya Polismyndigheten inte medfört att den lokala förankringen ökat 
som var en grundtanke (Statskontoret, 2018). 
219 Se även Statskontoret, 2018. 
220 Polismyndigheten, 2021r. 
221 Wierup, 2021b 
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ställdes frågan hur det fungerat hittills med de resursförstärkningar som polisen redan har fått 
och de nya arbetsmetoderna med områdespoliser i utsatta områden. Svaret i ledaren var att 
polisens brottsförebyggande arbete för tredje året i rad har sågats av Polismyndighetens 
tillsynsenhet och att det bekräftar den bild som Riksrevisionen presenterade 2020 i sin 
granskning ”Rätt instans å rätt plats – polisens arbete i utsatta områden”222.  

Ledaren i DN pekade på att internrevisionens rapport223  ”ådagalägger anmärkningsvärda 
brister i polismyndighetens ledning och styrning.”. Ledaren konstaterade utifrån internrevi-
sionens rapport att endast hälften av områdespoliserna överhuvudtaget tilldelats ett geogra-
fiskt område och att Polismyndigheten fortfarande inte gör någon systematisk uppföljning av 
aktiveter, effekter och resursåtgång för sitt brottsförebyggande arbete trots att regeringen 
redan i regleringsbrevet år 2017 begärde detta. I ledaren påtalas att i de ”lokalpolisområden 
tillsynsenheten inspekterade förekom inget registrerat brottsförebyggande arbete 2020!”. 
Ledaren konstaterar med hänvisning till tillsynsenhetens rapport att istället för att steg tas för 
att bli allt bättre, utvecklas områdesuppdraget allt mer otydligt. Ledaren pekade vidare på att 
tillsynsenheten kommit fram till att polisledningen inte kan svara på: ”hur områdespoliserna 
används och kan inte heller lämna någon bedömning av hur långt myndigheten kommit i 
arbetet med att upprätthålla en uthållighet och kontinuitet i det långsiktiga kontakt- och 
trygghetsskapande arbetet”224. Sammanfattningsvis riktades allvarlig kritik mot polisens 
brottsförebyggande verksamhet.  

I media225 hade det tre år tidigare framgått att den bild polisen målade upp av att man frigjort 
resurser för att i ”huvudsak” öka antalet poliser i yttre tjänst inte stämde med den bild som 
samtidigt framkom i en rapport från internrevisionen. I denna framkom att polisens 
bemanning lokalt inte är anpassad för att hantera det brottsförebyggande arbetet och när 
brottsförebyggande arbete väl utförs så planeras det efter tillgängliga resurser och inte efter 
den faktiska problembilden226. Att i praktiken inte åtgärda de problem som internrevisionen 
lyfter fram följer ett vanligt mönster (se vidare). 

Chefen för polisens underrättelsetjänst tillfrågades om hon såg någon koppling mellan 
lokalpolisens brister i Stockholm och att fler stadsdelar klassas som utsatta i denna polisregion. 
Chefen hävdade att det inte fanns någon sådan tydlig koppling, utan lastade istället andra 
aktörer för utvecklingen som hon menade hade dragit sig tillbaka från dessa områden till 
skillnad från polisen227. I sin kritik mot andra aktörer verkar underrättelsechefen bortse från 
den allvarliga kritik som fanns i internrevisionens rapport mot Polismyndighetens sätt att 
organisera och bedriva sitt arbete i de socio-ekonomiskt utsatta områdena. Underrättelse-
chefen fick inte några följdfrågor kring sin slutsats.  

Utifrån underrättelsechefens påstående om avsaknaden av tydlig koppling mellan lokal-
polisens brister och fler utsatta områden går det att dra slutsatsen att chefen uppfattar att 
den lokalt förankrade brottsförebyggande verksamheten bara kan ha en marginell effekt på 

222 DN, 2021.  
223 Polismyndigheten, 2021r. 
224 DN, 2021.  
225 Pirttisalo Sallinen, 2019. 
226 Polismyndigheten, 2019e. 
227 Wierup, 2021b. 
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hur problem med brott och gängkriminalitet utvecklas i de utsatta områdena. I och med att 
underrättelsetjänstens analyser till stora delar ligger till grund för polisens arbete kan en sådan 
inställning vara en förklaring till att den brottsförebyggande verksamheten får så litet 
utrymme i polisens verksamhet. Underrättelsetjänsten fokuserar på att kartlägga brottsaktiva 
individer och konstellationer och inte på att identifiera möjligheter att tillsammans med andra 
aktörer komma till rätta med problem. Repressiva åtgärder får därigenom ett stort utrymme 
i Polismyndighetens styrning i jämförelse med den brottsförebyggande verksamheten. Den 
rådande filosofin har inte bara gjort att det brottsförebyggande arbetet inte utvecklats på 
önskvärt sätt, utan det finns fler negativa följder: 

 Betydelsen av minutoperativa beslut som fattats av engagerad personal med stor
lokalkännedom228 undertrycks med nuvarande filosofi och inriktning.

 Liten hänsyn tas till de negativa effekterna av att poliser agerar på ett olämpligt sätt.
 Organisationen är inriktad på att göra insatser istället för att bedriva ett långsiktigt

arbete med lokal förankring.

Nuvarande filosofi är kontraproduktivt för möjligheten att bekämpa den organiserade 
brottsligheten229. Kritiken mot Polismyndighetens sätt att bedriva sitt arbete mot den 
organiserade brottsligheten har emellertid inte fått något stort utrymme. Huvudorsaken är 
att polisen varit framgångsrika både med att parera kritik och att föra ut en positiv bild av sin 
förmåga, men framför allt att det är Polismyndighetens förklaringsmodeller som fått 
genomslag i media.  

3.10 Polismyndighetens förklaringsmodeller och påverkan på politiken 
Polismyndigheten har stor påverkan på de förklaringar som förs fram i media kring olika 
problem, där dessa mycket sällan beskrivs bero på polisens sätt att arbeta eller sättet att 
organisera sin verksamhet230. Problemen kommer enligt dessa förklaringsmodeller alltid 
utifrån. Detta har medfört politiska förslag och något som nästan kan uppfattas som en tävlan 
mellan politiska partier att visa handlingskraft. De typiska förslagen handlar om att överträffa 
varandra i resurstilldelning till polisen, skärpta straff och utökade möjligheter till kontroll av 
enskilda. Polismyndigheten har till stora delar sluppit en kritisk diskussion kring valda 
arbetsmetoder och sätt att organisera sin verksamhet för att komma till rätta med 
gängbrottslighet och problemet med skjutningar. Likaså har polisens egen del i den 
uppkomna situationen sällan hamnat i blickfånget. Det förekommer att journalister dragit 
slutsatsen att polisen genom olika utspel medvetet har agerat för att påverkat den politiska 
debatten: 

”Polisledningen har alltså satt sig ned och enats om att de vill förändra 
samhällsdebatten. 

228 Se beskrivning av detta arbetssätt och dess betydelse för engagerade personal och kunskap i t.ex. Carlström, 
1999.  
229 Se skäl ovan såsom bristen på brottsförebyggande åtgärder; se även forskningsrapporter som presenteras i 
bilaga 4. 
230 Palm & Skogersson, 2008. 



3. Gängbrottslighet

51 

Man kan tycka att det är deras fulla rätt, i egenskap av samhällsaktör som ska 
ha medborgarnyttan främst för ögonen. Men det gör också att såväl medborgare 
som journalister och politiker måste förhålla sig till polisen som en debattaktör. 
Ett slags opinionsbildare som gör utspel för att styra var politiker lägger statens 
resurser, och inte som en myndighet som bara berättar vad de vet när de får 
frågor.”231 

Ovanstående journalist drog denna slutsats utifrån höga polischefers yttranden om klaner och 
no-go zoner, men det finns också fler exempel: 

”I de här områdena bor det sammantaget 290.000 människor. För oss uppfattar 
vi att de här utsatta områdena dom fungerar som rena växthuset för unga 
människor in i kriminalitet”232    

Denna regionpolischef fick inte några följdfrågor på yttrandet som gjordes i SVT hösten 2021. 
Det är som framgår i detta och andra kapitel en vanlig företeelse. Det hade exempelvis gått 
att ställa frågan om vilket typ av kriminalitet som polischefen menade frodas i växthusen och 
vad polisen gör för att förebygga denna växande kriminalitet med tanke på det uppdrag 
polisen har enligt polislagen (PL 2§). Uttalandet verkade vidare bortse från att den absoluta 
majoriteten av ungdomarna i dessa områden sköter sig och lyckas bra. Precis som definitionen 
av särskilt utsatta områden riskerar dessa typer av uttalanden att stigmatisera områden och 
skickar ett budskap om polisens syn på ungdomar som växer upp där. Det kan därför ur olika 
aspekter vara kontraproduktivt att höga polisrepresentanter går ut med denna typ av 
budskap.  

3.11 Polisen skapar falska förhoppningar 
3.11.1 Varumärkesbyggande på flera fronter 
Polismyndigheten har på ett framgångsrikt sätt lyckats förmedla att verksamheten är på rätt 
väg. En tillbakablick visar ett tydligt mönster. Vad gäller arbetet mot gängbrottslighet och 
skjutningar är polisen i princip alltid på rätt väg, eller på väg att ändra arbetet så att man 
kommer att hamna på rätt väg. Polisen har återkommande gånger fört ut positiva budskap om 
projekt och metoder. Ett exempel på det i början av hösten 2021 var budskapet om 
Uppsalapolisens nya metod mot organiserad brottslighet. Metoden gick ut på att lokalisera 
vissa beteenden i trafiken som skulle göra det möjligt att hitta gängkriminella. Med en inblick 
i polisens verksamhet var det svårt att se att den beskrivna metoden var någon nyhet, men 
den nya metoden fick genomslag i media och inrikesministern uttryckte att det skulle bli 
spännande att följa projektet233. Ett försök gjordes att granska den beskrivna metoden, men 
ansvarig valde att inte återkomma trots löften om att leverera begärd information. Det 
framkommer i flera kapitel också vara ett vanligt tillvägagångssätt från Polismyndighetens sida 
vid begäran att ta del av allmänna handlingar när det finns en risk att utsagor från 
Polismyndigheten riskerar att kunna ifrågasättas.  

231 Herdy, 2021.  
232 SVT, 2021d. 
233 Hedström, 2021. 
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Svårigheten att kontrollera polisens positiva utsagor om olika projekt och metoder är ett skäl 
till att dessa får ett stort genomslag. Det är lätt hänt att politiker tar intryck av polisens positiva 
budskap som i sin tur påverkar deras yttranden. Ett exempel är utfallet av avhopparverksam-
heten, som i verkligheten inte tycks motsvara Polismyndighetens bild234.  

Polismyndigheten har fått god hjälp av journalister och forskare att skapa en bild av att polisen 
är på rätt väg. Ett exempel är positiva budskap om att polisen ska stävja våldet genom nya 
metoder235 eller projekt, där det bland annat hänvisas till studiebesök i olika länder och där 
det väckts förhoppningar att kunna föra över andra länders arbetssätt till Sverige236. Ett annat 
är utvärderingar som skapar förhoppningar genom att kritik och problem undertrycks. Att 
initiera insatser, starta projekt eller hänvisa till en ny metod har varit ett sätt att skapa en tillit 
och förhoppning om att polisen är på rätt väg – bara polisen får lite tid.  

Polismyndigheten har börjat föra ut ett budskap om att det tar 10-15 år att bryta 
våldsspiralen237 och har även fått stöd av forskare som förmedlat samma budskap238. Polisen 
är en viktig aktör för att agera mot brott.  Vad är det då som nu pekar på att polisen framgent, 
till skillnad från de senaste 10-15 åren, ska vara framgångsrika i sitt arbete? De grundläggande 
problemen i polisens sätt att bedriva sin verksamhet verkar nämligen kvarstå. I andra länder 
där polisen tillämpat problemorienterade polisarbete har polisen efter ett grundläggande 
analysarbete snabbt kunnat påverka våldsbrottsligheten i ett visst område239. Ett av de stora 
problemen inom den svenska polisen är de bristfälliga analyserna240 och utan att detta 
förändras är det svårt att se att polisen har förutsättningar att lyckas med sina föresatser. Den 
bild som förmedlas av Polismyndigheten ger emellertid ett helt annat intryck. Det förespeglas 
att polisen följer välgrundade modeller, men många steg i dessa modeller hoppas över241. Men 
för att kunna konstatera att de modeller som Polismyndigheten säger sig följa i sitt arbete inte 
följs kräver en access till information som är svår att få.  Det är därför tacksamt att hänvisa till 
modeller som i realiteten inte följs242. 

I syfte att stärka Polismyndighetens renommé har polisen ägnat sig åt så kallad ”expert-
shopping” där bland annat forskare har anlitats för att ge en bild av vetenskaplighet och 
trovärdighet åt verksamheten243. Polisens underrättelsetjänst har också styrt urval av data när 
gängkriminalitet studerats av forskare och har därmed i praktiken till stora delar kunnat 
påverka forskningsresultaten – något som inte framgått när forskningen har presenterats244. 
Utsagor från forskare och utvärderingar som gjorts inom polisen har gynnat Polismyndig-
hetens strävan att stärka sitt varumärke och skapa en positiv bild av genomförda insatser och 

234 Dahlberg, 2021. 
235 Tano, 2019.  
236 T.ex. Lund, 2018; Wallén, 2019; Törnkvist, 2018;  Majlard, 2021b. 
237 Svensson, 2021b.  
238 Svensson, 2021c.  
239 Se t.ex. Eck, 2002; Welsh & Farrington, 2006. 
240 Se vidare i detta kapitel.  
241 Inblick i ett flertal aktiviteter i olika delar av landet. 
242 Mer om detta i en kommande rapport som har fokus på polisens arbete med gängkriminalitet. 
243 Se Holgersson & Wieslander, 2019. 
244 Kommer presenteras i en kommande rapport.  
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metoder. Ett exempel på detta är utvärderingen av Operation Rimfrost. Ett annat exempel är 
utvärderingen av Sluta skjut-projektet i Malmö. 

3.11.2 Utvärderingen av operation Rimfrost 
Den nationella särskilda händelsen (NSH) Rimfrost skulle utvärderas av externa utvärderare. 
På polisens pressträff den 11 juni 2020 angavs att den externa utvärderingen av Rimfrost 
skulle vara klar i oktober 2020245. Redan innan utvärderingen var klar var emellertid 
Polismyndigheten tydlig med att insatsen varit framgångsrik246. När en utvärdering eller 
granskning innehåller uppgifter som kan utmana den positiva bilden av polisen är en strategi 
att förskjuta datumet för publiceringen247. Därigenom kan den kommande utvärderingen falla 
i glömska. Den kan publiceras vid ett tillfälle och på ett sätt så att den inte får någon 
uppmärksamhet och förseningen kan skapa utrymme för att påverka utvärderingens innehåll. 
Utvärderingen av NSH Rimfrost presenterades inte i oktober 2020.  

I mars 2021 ställdes frågan till Polismyndigheten när utvärderingen var tänkt att publiceras. 
Svaret var ”vi genomför nu sista granskningarna av uppföljningen och tyvärr så tar det 
ytterligare några veckor innan den kan fastställas”248. Uttrycket att uppföljningen skulle 
”granskas” innan den kunde fastställas var i sig anmärkningsvärt. När Polismyndigheten 
därefter inte hörde av sig på två månader upprepades frågan. Svaret var då att man ”väntar 
fortfarande på den sista handpåläggningen”249. Av senare svar gick det att dra slutsatsen att 
den sista handpåläggningen man väntade på var rikspolischefens250.  

När det gått ytterligare en månad skickades en fråga till Polismyndigheten varför 
publiceringen drog ut på tiden och svaret var: ”vi har nu blivit ombedda att dra detta i olika 
chefsforum vilket dragit ut på tiden.”251. Prognosen var att utvärderingen skulle vara klar under 
sommaren. Sommaren gick. Hösten kom. Rapporten presenterades slutligen nästan ett år 
försenad. Några mötesprotokoll från de chefsforum där rapporten hade diskuterats lyckades 
eller ville inte Polismyndigheten leverera trots upprepade påminnelser. 

När utvärderingen kom visade det sig att den inte genomförts av externa forskare. Det hade 
påståtts att utvärderingen skulle utföras av forskare som var experter på ledning och av 
kriminologer. Några forskare på ledning hade inte tillfrågats. Påståendet att också 
kriminologer skulle utföra utvärderingen var också missvisande. En kriminolog hade 
visserligen initialt engagerats i utvärderingen. Polismyndigheten uppgav att beroende på att 
det var svårt att få fram de data som kriminologen önskade drog utvärderingen ut på tiden 
och därför kunde kriminologen bara delvis vara med under processen252. När frågan ställdes 
till den aktuella kriminologen svarade denne att det stämmer att han blev tillfrågad om att 
bidra till utvärderingen. Det hela rann sedan ut i sanden och hen vet inte riktigt vad som 

245 Polismyndigheten, 2020h. 
246 Se t.ex. Polismyndigheten, 2020i. 
247 se exempelvis interrevisionens rapport (Polismyndigheten, 2021d) om polisens ledningscentraler som 
presenterade 1,5 år efter att den var klar som redovisas i kapitel 6. 
248 E-post, mars 2021. 
249 E-post, maj 2021. 
250 E-post, september 2021. 
251 E-post, juni 2021. 
252 E-post, september 2021. Befattningshavare som svarade uppgav att det var så han mindes. 
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hände. I ett dokument som hade upprättats tre veckor innan presskonferensen i juni 2021 
beskrevs upplägget på uppföljningen av NSH Rimfrost. Varken ordet ”extern” eller ordet 
”forskare” fanns med i detta dokument253. Påståendet på presskonferensen om en pågående 
utvärdering som genomfördes av externa forskare och som skulle vara klar i oktober 2020 gav 
ett trovärdigt intryck. Men utsagan saknade förankring i verkliga förhållanden. Det var inte 
tänkt att den skulle genomföras av externa forskare254 och det var heller inte något som 
skedde. 

Den utvärdering av NSH Rimfrost som så småningom publicerades var en sammanställning i 
form av en promemoria255. Promemorian hänvisade till två bilagor. Promemorian var gjord av 
personal från utvecklingscentrum Bergslagen, operativa enheten och underrättelseenheten 
vid nationella operativa avdelningen. Det angavs i promemorian att de övergripande 
målsättningarna med operation Rimfrost var att: 

 minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer
 reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhoppar-

verksamhet
 öka beslagen av vapen och sprängämnen
 öka tryggheten hos allmänheten.

Av Tabell 1 framgår att det i promemorian bara redovisades utfallet för två av åtta faktorer som 
innefattas i målsättningarna.  

Tabell 1. Åtta faktorer som tas upp i målsättningarna med NSH Rimfrost och om utfall redovisas i 
utvärderingen 
Mål Utfall redovisas 
Minska skjutningar Ja 
Minska sprängningar Ja 
Reducera antalet personer i kriminella nätverk Nej 
Lagföring Nej 
Avhopparverksamhet Nej 
Öka beslagen av vapen Nej 
Öka beslagen av sprängmedel Nej 
Öka tryggheten hos allmänheten Nej 

I en mening långt bak i promemorian står det: ”Svaret på frågan huruvida NSH Rimfrost bidrog 
till det önskade slutläget med ett minskat antal skjutningar och sprängningar är alltså nej.”256. 
Inget nämns i sammanfattningen om detta konstaterande. Att undertrycka vitala slutsatser på 
detta sätt är ett vanligt tillvägagångssätt. I promemorian hävdas dock att effekten av NSH 
Rimfrost var positiv när det gäller antal skjutningar i Malmö och Uppsala. Det presenteras två 
diagram över skjutningar i Malmö respektive Uppsala: 

253  A584.442/2019. Upprättat 19 maj, 2020. 
254 Enligt den plan som hade upprättats. 
255 A584.442/2019 
256 Polismyndigheten, 2021q, sidan 19. 
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Diagram 6. Skjutningar i Malmö, där det blå fältet i diagrammet, enligt Polismyndigheten, 
markerar perioden då det inom ramen för NSH Rimfrost skickades förstärkningar till Malmö257. 

Diagram 7. Skjutningar i Uppsala, där det blå fältet i diagrammet, enligt Polismyndigheten, 
markerar perioden då det inom ramen för NSH Rimfrost skickades förstärkningar till 
Uppsala258. 

257 Polismyndigheten, 2021q, sidan 20. 
258 Polismyndigheten, 2021q, sidan 20. 
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Diagrammen ger intrycket av att förstärkning inom ramen av NSH Rimfrost pågick en bit in i 
juli. Men operation Rimfrost avslutades redan i mitten av juni, där resultaten av insatsen 
presenterades på presskonferens den 11 juni 2020259. De uppgifter som presenteras i 
diagrammet är således inte korrekta. Det väcker frågor om det är ett misstag eller om det är 
ett medvetet val. Frågetecken uppstår också om underrättelsetjänsten utgått från ovan-
stående tidsperiod i analysen eller om det bara är presentationen av tidsintervallet som är 
felaktig. I promemorian dras slutsatsen att:  

”Sammanfattningsvis ger såväl tidsserieanalysen som trendjämförelsen med 
utvalda kontrollområden stöd för bedömningen att minskningen av antal 
skjutningar i Malmö och Uppsala kommun sannolikt kan ha ett samband med 
förstärkningarna som genomfördes inom ramen för NSH Rimfrost”260 

Det är tydligt att den statistiska analysen av antal skjutningar inte är genomförd av en forskare. 
Kvaliteten på analysen väcker dessutom frågor om den ens är gjord av personer som har någon 
form av grundläggande utbildning i statistik. För det första går det att ifrågasätta urvalet av 
kontrollområden. Varför har till exempel inte områden i Göteborg med en liknande karaktär 
som Malmö valts ut? Kan det bero på att minskningarna av antalet skjutningar i Göteborg var 
större än i Malmö och att det inte skulle vara positivt för utfallet av utvärderingen?  Nu jämförs 
en kommun med 30 000 invånare, en kommun med 50 000 invånare och tre kommuner med 
70 000 invånare med Malmös 344 000 invånare261.  För det andra är analysen av det statistiska 
underlaget undermålig. Trots att förstärkningen i Uppsala endast genomförs under drygt två 
månader används hela året i en jämförelse av utfallet av denna förstärkning, dvs utfall även 
innan förstärkningen genomfördes. Av statistiken i diagram 7 framgår att antal skjutningar 
sjönk till noll innan förstärkningar skickades till Uppsala, men ökade kraftigt under den tid 
insatsen genomfördes. Slutsatsen i promemorian ger dock en bild av att förstärkningen var 
lyckad.  

Analysen av skjututvecklingen i Malmö är på ett sätt ännu värre. Den analys som forskare från 
Malmö universitet gjorde rörande utvecklingen av skjutningar i Malmö beaktas inte i 
promemorian. Dessa forskare fann att minskningen av antal skjutningar i Malmö under år 
2017-2020 inte statistisk gick att säkerställa som en signifikant minskning. Den största 
numerära minskningen i antal skjutningar skedde mellan år 2017 och 2018, dvs innan 
Operation Rimfrost och projektet Sluta skjut hade påbörjats. Att projektet Sluta skjut 
genomfördes samtidigt som Operation Rimfrost påverkar dessutom i hög grad möjligheterna 
att dra slutsatser om respektive projekts inverkan på utvecklingen av antal skjutningar.  

I Polismyndighetens promemoria hänvisas till en bilaga som påstås innehålla en fördjupad 
beskrivning och uppföljning av de polisiära åtgärderna och effekterna av NSH Rimfrost. Bilagan 
är gjord av polisens underrättelsetjänst. Underrättelsetjänsten väljer dock att sekretess-
belägga alla indikatorer på de polisära åtgärderna förutom något de kallar för Geodata. Varför 
gör underrättelsetjänsten denna sekretessbeläggning eftersom det finns en mängd öppna 
data som hade gått att använda för att bedöma utfallet av operation Rimfrost? 

259 Se t.ex. Wikén, 2020. 
260 Polismyndigheten, 2021q, sidan 22 
261 De övriga tre kommunerna som valts ut som kontrollområden har mellan 112 000 och 127 000 invånare 
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Underrättelsetjänsten väljer vidare att överhuvudtaget inte nämna och förhålla sig till den 
studie som med hjälp av öppna data visade att NSH Rimfrost inte var så lyckad som 
Polismyndigheten påstått när det exempelvis gäller olika former av lagföring och beslag. I 
bilagan sker heller ingen hänvisning till att utvärderingen av Sluta skjut-projektet visade att 
den minskning som skett av skjutningar i Malmö inte var statistiskt signifikant. Istället drar 
underrättelsetjänsten slutsatsen att minskningen av skjutningar kan kopplas till polisens 
aktiviteter i Malmö, men att det inte är möjligt att säga om det är Operation Rimfrost eller 
Sluta Skjut-projektet som har bidragit till denna minskning. Nedan visas den illustration som 
underrättelsetjänsten använder för att ”illustrera uppfyllelsen avseende de polisiära åtgärder 
som genomförts inom ramen för NSH Rimfrost”262 

Figur 4. Hur underrättelsetjänsten väljer att redovisa uppfyllelse avseende de polisiära åtgärder i 
NSH Rimfrost263 

Grön ska åskådliggöra att den polisära åtgärden eller önskat slutläge uppnåtts, röd färg att 
den polisiära åtgärden eller slutläge inte nåtts och orange att det är osäkert huruvida den 
polisära åtgärden eller slutläget har nåtts. Färg i en ljusare ton indikerar att det finns tecken 
på att den polisära åtgärden eller önskat slutläge nåtts, men att detta inte med säkerhet kan 
fastställas264. Utifrån det som illustreras genom figur 4 drar underrättelsetjänsten slutsatsen: 
”att kraftsamlingar likt NSH Rimfrost har goda förutsättningar att få önskad effekt på lokal 
nivå.”265.  

Den gröna rutan Geodata utgår från data som har genererats av polispersonalens slagningar i 
IT-systemet mPmf. Poliser gör dessa slagningar med hjälp av sina mobiltelefoner. I bilagan 
framgår att dataslagningarna genererar information om att en slagning har genomförts samt 
på vilken plats slagningen gjorts. En hänvisning sker till situationell brottsprevention. Ingen 
källhänvisning anges till denna eller annan forskning som refereras till i bilagan, vilket i sig är 
talande för kvaliteten på utvärderingen.  

262 Polismyndigheten 2021q, sidan 25. 
263 Polismyndigheten, 2021q, bilaga PM underrättelseenheten, sidan 25. 
264 Polismyndigheten, 2021q, bilaga PM underrättelseenheten, sidan 24. 
265 Polismyndigheten, 2021q, bilaga PM underrättelseenheten, sidan 25. 
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En viktig faktor när det gäller situationell brottsprevention266 är tidpunkten. Detta nämns i 
bilagan, men enligt den redovisning som sker mäts inte denna viktiga variabel i den uppföljning 
underrättelsetjänsten gjort. Underrättelsetjänsten drar slutsatsen att Geodata visar att den 
polisiära närvaron på de utpekade platserna har stärkts i och med NSH Rimfrost. De skriver att 
”utifrån detta underlag är det rimligt att dra slutsatsen att framgångsfaktorn om situationell 
brottsprevention avseende platser har nåtts”267. Denna slutsats dras trots att variabeln 
tidpunkt inte verkar ingå i de data som använts vid analysen. Det är inte möjligt att värdera de 
slutsatser underrättelsetjänsten gjort när de hänvisar till Geodata eftersom 
underrättelsetjänsten utelämnar en presentation av dessa data. Underrättelsetjänsten 
redovisar exempelvis inte: 

 Antal slagningar
 Utvecklingen över tid när det gäller antal slagningar
 Fördelning av slagningar mellan olika platser/områden
 Slagningar fördelat på veckodagar
 Slagningar fördelat på dygnets timmar
 Tider, tillfällen och platser där det finns en ökad risk för sprängningar och skjutningar.
 Slagningar som genomförts i kontrollområdena

I bilagan framgår att det datasystem som Geodatan är hämtad ifrån har genomgått vissa 
förändringar under året som underlättat åtkomsten till systemet, vilket enligt 
underrättelsetjänsten antagligen delvis förklarar att antal slagningar ökat. Av den anledning hade 
det varit på sin plats att nämna hur utvecklingen av antal slagningar sett ut i andra områden. De 
slutsatser som underrättelsetjänsten redovisar utifrån Geodata saknar emellertid all form av 
transparens. Som läsare förväntas man förlita sig på att de slutsatser som underrättelsetjänsten 
presenterar är underbyggda. Tidigare i detta kapitel har det emellertid framgått att det finns 
anledning att inta ett kritiskt förhållningssätt till den information som underrättelsetjänsten 
presenterar och de slutsatser som underrättelsetjänsten drar.  

Istället för att göra den uppställning som illustreras i figur 2 går det att ställa frågan varför 
utvärderingen av NSH Rimfrost inte omfattande en uppföljning om uppställda målsättningar 
uppnåddes. I bilagan som angavs innehålla en fördjupad beskrivning och uppföljning av de 
polisiära åtgärderna och effekterna av NSH Rimfrost presenteras inte några data som gör att det 
går att bedöma måluppfyllelsen när det gäller: 

 Medborgarnas trygghet
 Antal beslag av vapen och sprängmedel
 Lagföring
 Avhopparverksamhet
 Om antal personer i kriminella nätverk har reducerats

Av någon anledning redovisas inte utfallet av de polisiära åtgärderna kopplat till de 
uppställda målsättningarna med NSH Rimfrost. Det visar sig till och med att målsättningar 

266 Se t.ex. Clarke, 1995. 
267 Polismyndigheten, 2021q, bilaga PM underrättelseenheten, sidan 17. 
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i bilagan, som är framställd av underrättelsetjänsten, är inte målsättningarna för NSH 
Rimfrost formulerade på samma sätt. I bilagan står det att 

”De tre målen för NSH Rimfrost är: 

1. Antalet aktörer aktiva i kriminella miljöer har reducerats. Tillgång till
skjutvapen och sprängladdningar inom kriminella miljöer har minskat.
2. Tillfälle att genomföra våldsbrott med skjutvapen och sprängladdningar har
minskat.
3. Allmänhetens trygghet har ökat.”

Varför det anges att NSH Rimfrost har tre mål och inte fyra mål och varför målen inte 
formulerats på samma sätt som Polismyndigheten tidigare kommunicerat ut kring NSH 
Rimfrost är oklart. I underrättelsetjänstens skrift nämns inte explicit målsättningen att antal 
beslag av vapen och sprängmedel ska öka. Inte heller att antal skjutningar och sprängningar 
ska minska. Orden lagföring och avhopparverksamhet utelämnas (jämför med sidan 54).   

I den bilaga som underrättelsetjänsten tagit fram påtalas att det är viktigt att svensk polis ökar 
sin kompetens att utvärdera och systematiskt följa upp effekter av polisära åtgärder mot 
brott, särskilt i fråga om mer komplexa brott som skjutningar och sprängningar. Den aktuella 
bilagan och hur NSH Rimfrost i övrigt har utvärderats tydliggör detta behov. Underrättelse-
tjänstens centrala position när det gäller analyser som ligger till grund för hur polisen agerar 
för att komma till rätta med skjutningar ger anledning att problematisera den undermåliga 
analysen av utfallet av NSH Rimfrost. Om analysen är bristfällig är också risken att utförandet 
blir bristfälligt. Det borde därför inte väcka någon större förvåning att Polismyndigheten inte 
har lyckats med sina föresatser att komma till rätta med skjutningar i och med de bristfälliga 
analyserna.  Polismyndigheten har emellertid varit framgångsrik när det gäller att undvika att 
fokus hamnar på den egna organisationens tillkortakommande och förändringsbehov vad 
gäller arbetsmetoder och sättet att organisera sin verksamhet. Ingen verkar ha granskat 
kvaliteten i utvärderingen, utan okritiskt accepterat polisens tolkningar där ansvar läggs 
över på externa aktörer och där bristande resurser framställs som den avgörande faktorn 
till bristande måluppfyllelse. Det är detta budskap som fått genomslag i den allmänna 
debatten.   

3.11.3 Utvärdering av Sluta skjut-projektet 
Nästföljande exempel på Polismyndighetens inverkan på en utvärderingsaktivitet har en 
annan karaktär. Här är det fråga om både hur polisen förhåller sig till utvärderingens resultat 
och dess kvalitet. Exemplet rör utvärderingen av det pilotprojekt som Brottsförebyggande 
rådet startade upp år 2019 i Malmö för att komma till rätta med skjutningarna där268. 
Pilotprojektet fick namnet ”Sluta skjut”. Idén bakom metoden kommer ursprungligen från 
Boston. Den aktiva mekanismen i interventionen är så kallad ”fokuserad avskräckning”, där 
man ”gentemot en utpekad grupp vill få till stånd ett så [pass] trovärdigt och starkt straffhot 
att gruppen inte begår den slags brott[slighet] strategin riktar sig mot.”269. En utvärdering av 

268 Brå, 2021c. 
269 Knutsson, 2021. 
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projektet i Boston visade en stark minskning av skjutningarna direkt efter att strategin 
införts270. Genom konkreta exempel vill man visa vad som händer om de utpekade inte slutar 
med de brott som interventionen avser, samtidigt som de erbjuds hjälp om de upphör. Syftet 
är således inte att lagföra brottslingarna och ge dem hårda straff utan att förebygga 
våldshändelser. För att fungera måste dock hotet om stränga straffsanktioner vara reellt. Det 
är därför viktigt att kunna statuera tydliga exempel271.  

När idén om fokuserad avskräckning var tänkt att tillämpas i Storbritannien genomfördes en 
förstudie under sex månader av två välrenommerade forskare. Det brittiska rättssystemet är 
närmare det amerikanska än det svenska. Forskarna kom fram till att det skulle kunna gå att 
överföra filosofin i ett projekt272. En uppföljning visade dock att överföringen inte lyckades – 
det utvecklades till att i stället bli ett traditionellt socialt preventionsprogram273. 

Sluta skjut-projektet i Malmö påbörjades utan att någon förstudie genomfördes som 
analyserade om förutsättningen för metodens grundläggande mekanism att fungera finns i 
den svenska kontexten. En svensk forskare varnade för att utgå från att det går att kopiera ett 
projekt som är utarbetat för amerikanska förhållanden och sedan tro att det ska fungera i 
Sverige. Han hävdade att det trovärdiga straffhot som är en förutsättning för metoden inte 
finns i Sverige och menade därför att det var svårt att se att Sluta skjut-projektet skulle kunna 
lyckas274. Denne forskare visade sig senare få rätt. I Göteborg som inte tillämpade sluta skjut-
projektet minskade antal skjutningar mer än i Malmö (31 jämfört med 19 procent)275 och 
effektutvärderingen av Sluta skjut-projektet visade som tidigare nämnts att inga statistiskt 
signifikanta minskningar kunde noteras i Malmö276. 

I media påstod emellertid Polismyndigheten och andra aktörer åtskilliga gånger att Sluta skjut-
projektet varit effektivt i att minska gängskjutningarna277. Brå tilldelades i ett första läge sex 
miljoner kronor för att sprida projektet till andra orter och verkade bortse från pilotprojektets 
resultat. Ytterligare resurser tilldelades senare. 

Malmö universitet hade fått uppdraget att utvärdera Sluta-skjutprojektet. Det skedde i två 
steg; först en processutvärdering, som följdes av en effektutvärdering. I processutvärderingen 
ansåg man att interventionen införts på föreskrivet sätt och skrev: ”Vår slutsats är att det går 
att implementera den amerikanska GVI strategin i en svensk kontext.”278. En analys av 
skillnader mellan de juridiska kontexterna länderna emellan saknas emellertid. 

Eftersom stark evidens indikerar att denna slags intervention är effektiv med omgående 
genomslag279 blir resultatet motsägelsefullt. Trots slutsatsen om lyckad implementering kunde 
man inte dokumentera någon effekt. Mot denna bakgrund skulle resonemang kring 

270 Kennedy, Braga, & Piehl, 2001.  
271 Se Knutsson, 2020 och Knutsson, 2021. 
272 Bullock & Tilley, 2002.  
273 Bullock & Tilley, 2008. 
274 Knutsson, 2019. 
275 Under den tidsperiod som innefattades i utvärderingen av sluta-skjut projektet. 
276 Ivert & Mellgren, 2021. 
277 Se t.ex. Carlsson, 2021. 
278 Ivert & Mellgren, 2020. 
279 Se Braga, Weisburd & Turchan, 2018. 
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metodens förutsättningar att nå framgång i den svenska kontexten varit på sin plats i effekt-
utvärderingen. Utvärderingen saknade dock en sådan diskussion. 

Möjligen kan förklaringen ligga i att utvärderarna, trots resultatet av sina statistiska analyser, 
ändå menade att interventionen var effektiv280. Frågan är i så fall vad denna bedömning 
baserades på. Att analysera sanktionerna i Sluta skjut-projektet är därigenom primärt 
eftersom det är via sanktionerna som effekten ska uppkomma. Utvärderarna måste därför 
kunna göra troligt att sanktionerna var av sådan styrka att de fick gängmedlemmar att avhålla 
sig från vidare skjutningar.  

I den amerikanska kontexten handlar sanktionerna till stora delar om långa fängelsestraff. I 
processutvärderingen av Sluta skjut-projektet anges att det är Polismyndigheten som står för 
sanktionerna. Kontakt togs med utvärderarna som förklarade att det som avsågs var åtgärder 
som görs i den ordinarie polisverksamheten, till exempel att en bil stoppas och kontrolleras. I 
processutvärderingen framgick att det inte handlade om nytillkomna sanktioner, utan 
sanktionerna ”utfördes bara med en högre frekvens mot medlemmarna i den mest våldsamma 
gruppen.” Vid kontakten med de som utförde utvärderingen visade det sig emellertid att det 
inte fanns några data som till exempel visade vid hur många tillfällen kontroller genomförts 
mot viss grupp/individer innan respektive under Sluta skjut-projektet.  

I processutvärderingen anges vidare att ”Under projekttiden genomfördes sanktioner i ett par 
omgångar mot ett par olika grupper.” Vid kontakten med utvärderarna framkom dock att det 
handlade om sanktioner mot en grupp vid två tillfällen och en grupp vid ett annat tillfälle. 
Utvärderarna kände inte till hur länge respektive sanktion genomfördes. I process-
utvärderingen framfördes också att de som ingick i den mest våldsamma gruppen kände av 
sanktionerna och att en del därför flyttade till andra orter i närheten. Slutsatserna kring 
sanktionernas effekt bygger dock inte på uppgifter från gängmedlemmarna, utan i huvudsak 
på intervjuer med sju polisanställda281. Det fanns heller inte någon statistik eller andra 
uppgifter om hur många som flyttat till andra orter, om de har fortsatt eller upphört med sin 
kriminalitet. 

3.11.4 Falska förhoppningar 
Syftet med utvärderingar är att se om intentionerna med en insats uppfylls. För det första är 
det viktigt att utvärderingar håller god kvalitet – att det går att lita på dem. Och för det andra 
att man förhåller sig till utvärderingens resultat. Indikerar utvärderingen att någon effekt inte 
har uppkommit bör insatsen antingen upphöra eller förändras.  

Polismyndigheten har genom en bristfällig utvärdering dragit slutsatsen att NSH Rimfrost är 
ett arbetssätt som polisen bör fortsätta med. Polisen har dessutom lyckats föra ut att Sluta 
skjut-projektet varit lyckat, trots att utvärderingen inte kunde påvisa detta. Utvärderarna drog 
visserligen slutsatsen att projekten var lovande, men det byggde i huvudsak på intervjuer med 
polisanställda. Det blir något av en rundgång när polisen hänvisar till att utvärderingen av Sluta 
skjut-projektet visat att projektet är lovande – när det till stora delar är polisanställdas utsagor 

280 Malmö universitet, 2021. 
281 Framkom också vid intervjuer av två frivårdsinspektörer i en fokusgrupp och i intervju med projektledare 
från Malmö stad. 
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som uppfattningen bygger på. Att det är vanligt att polispersonal överdriver omfattningen och 
de positiva effekterna av olika insatser understryker problemet.  

Falska förhoppningar är en instabil grund för möjligheten att komma till rätta med 
gängbrottsligheten. Det är definitivt inte första gången som nya projekt mot den organiserade 
brottsligheten byggt på falska förhoppningar. Det finns ett behov av att media och andra 
externa granskare på ett helt annat sätt än idag kontrollerar polisens utsagor och ställer 
kritiska frågor. Detta skulle gagna polisen på lång sikt och skapa förutsättningar att arbeta mot 
gängkriminaliteten på ett mer analytiskt och ändamålsenligt sätt. Med tanke på den utveckling 
som skett i Sverige är det en angelägen utveckling av polisarbetet. 
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4. Polisens arbete mot hatbrott, demokratibrott,
hedersbrott och brott i nära relation
4.1 Inledning 
I detta kapitel visas hur Polismyndigheten skapar bilden av en fungerade verksamhet istället 
för att erkänna brister och därigenom ta ansvar för en utveckling av polisens arbete.  

4.2 Hatbrott och demokratibrott 
Polisens uppmålade bild av arbetet mot hatbrott har på olika sätt varit missvisande. Polisen 
har bland annat iscensatt vad som skulle kunna betecknas som skenaktiviteter för att hantera 
ett förändringstryck, och detta verkar ha motverkat adekvata förändringsåtgärder. I sin 
externa kommunikation och i olika former av dokument har Polismyndigheten under lång tid 
hävdat att arbetet mot hatbrott är prioriterat282 – utan att så varit fallet. För att parera kritik 
mot arbetet mot hatbrott har polisen använt olika kommunikationsstrategier. Ett exempel på 
detta är hur kritik som framkom i en intern rapport hanterades. Den ansvariga för hat-
brottsfrågor inom Polismyndigheten framförde att ”Vi välkomnar rapporten som ett led i vårt 
pågående utvecklingsarbete”. Ett annat exempel är hur polisen agerande när ett i media 
uppmärksammat hatbrottsärende preskriberades och blev föremål för JO:s granskning. 
Polisens förklaring till varför handläggningen dragit ut på tiden bestod till största delen av en 
hänvisning till hur bra verksamheten skulle fungera i framtiden på grund av en redan initierad 
förändring. Detta är en vanlig strategi för att bemöta kritik283. 

Hatbrott har periodvis varit en prioriterad politisk fråga, särskilt i samband med uppmärk-
sammade rasistiska mord och våldsdåd. Vid sådana tillfällen har polisen svarat på kraven 
genom att författa policyförklaringar och lansera satsningar som har gett ett intryck av en 
välfungerande verksamhet. En hög polischef, som under hela sin karriär fäst stor vikt vid att 
stärka sitt eget och Polismyndighetens varumärke, lade i mitten av 2000-talet mycket kraft på 
att marknadsföra Stockholmspolisens hatbrottsverksamhet. Presentationerna av hur bland 
annat den inrättade så kallade ”hatbrottsjouren” fungerade var emellertid missvisande. Det 
påstods exempelvis upprepade gånger att284:  

”De kontaktas direkt när ett hatbrott skett och åker till brottsplatsen för att ta 
upp polisanmälan och hålla förhör med alla inblandade.” 

Vid en genomgång av de ärenden som personal på hatbrottsjouren var inblandade i under ett 
halvår visade det sig dock att dessa inte i något fall hade hållit förhör i nära anslutning till ett 
brott. Det hade i genomsnitt tagit sjutton dagar från att ett brott hade inträffat till att hat-
brottsjouren höll sitt första förhör i ärendet. En analys av förhörsplatser åskådliggjorde också 
att Stockholmspolisens påstående om hur hatbrottsjouren arbetade inte stämde. Det var bara 

282 Granström, 2010, se även Holgersson, 2014a; 2018a. 
283 Se t.ex. kapitel 3 och 6 samt Holgersson, 2014a; 2021b. 
284 Se Holgersson, 2014a och även Holgersson, 2013 för en mer detaljerad beskrivning vad gäller bl.a. referenser 
till Polismyndighetens olika yttranden. 
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i knappt fem procent av ärendena som förhör hade genomförts på annan plats än på polis-
stationen.  

Efter att ett radioprogram lyft fram ovanstående förhållanden bekräftade ansvarig på 
hatbrottsjouren att beskrivningen av hur arbetet bedrevs inte stämde. Det förklarades med 
att Stockholmspolisen inte hade haft resurser att uppdatera hemsidor i önskvärd omfattning. 
Stockholmspolisen hade emellertid fört ut dessa missvisande beskrivningar både i sin officiella 
tidning och i en artikel på internet strax innan det avslöjades att hatbrottsjouren inte arbetade 
på det sätt som myndigheten påstod. Det finns också anledning att återge hur 
hatbrottsjourens dåvarande chef yttrade sig i radio när det avslöjades att presentationen av 
verksamheten inte stämde. Under intervjun uppgav först chefen att285:  

”– Så fort det kommer in en anmälan så får vi den till oss och vi åker ut och 
träffar målsäganden. Jag tycker att det är viktigt med kontakten med 
brottsoffren tidigt” 

Ett liknande budskap som tidigare således, men när reporter konfronterade hatbrottsjourens 
chef med att hans utsaga inte stämde med ett verkligt förhållande ändrade sig 
hatbrottsjourens chef: 

”– Vi är idag fem personer och vi har ingen möjlighet att åka runt på alla brott. 
Att vi skulle ha någon form av beredskap och åka ut går inte. Vi måste vara 10-
12 personer för att leva upp till det som står i projektbeskrivningen” 

Ett annat förhållande som blev föremål för frågor i det radioprogram som avslöjade 
Polismyndighetens missvisande beskrivningar gällde polisens påståenden om effekten av 
hatbrottsjourens arbete: ”Resultatet är ett rejält uppsving när det gäller antalet åtal.”. Det 
fanns dock klara indikationer på att det inte stämde och reportern pressade chefen för 
hatbrottsjouren kring detta förhållande: 

” - Polismyndigheten har också skrivit att hatbrottsjourens resultat är "ett 
rejält uppsving" av antalet åtal /…./ [Journalist: Daniel Velasco] 

- Det har inte vi sagt. [chefen hatbrottsjouren]

- Men det är väl ändå polisens officiella version?
- Ja, fast det är inte min version”

I radioprogrammet framgick ett flertal andra felaktigheter i Stockholmspolisens presentation 
av arbetet med hatbrott. Hatbrottsarbetet hade marknadsförts hårt av Stockholmspolisens 
ledning och den kritik som kom fram i radioprogrammet innebar en stor prestigeförlust. 
Polisen följde i detta läge det mönster som tillämpas för att skydda polisens varumärke. 
Omgående efter att programmet sänts gick Polismyndigheten ut med ett pressmeddelande 
där reportaget kritiserades:  

”Mycket av kritiken bygger på felaktigheter om hur arbetet mot hatbrott 
bedrivs inom Stockholmspolisen” 

285 Se Holgersson, 2014a vad gäller återgivning av radioprogram (Generation Z). 
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Den huvudsakliga kritiken i pressmeddelandet gick ut på att journalisten på ett missvisande 
sätt hade valt bort att redovisa varför verksamheten såg ut som den gjorde. Reportaget 
handlade dock inte om att bedöma huruvida det var rimligt att verksamheten utformats som 
den gjorts, utan om att jämföra hatbrottsjourens faktiska arbete med Stockholmspolisens 
officiella bild av hur verksamheten fungerade. Pressmeddelandet och Stockholmspolisens 
fortsatta sätt att presentera hanteringen av hatbrott gav en överdrivet positiv bild av polisens 
förmåga och prioriteringar.  

En missvisande bild av polisens hatbrottsarbete har fortsatt efter tillskapandet av den nya 
Polismyndigheten. Högsta polisledningen har varit inblandade i att förmedla dessa budskap. 
Exempelvis påstod dåvarande rikspolischef i samband med bränder på asylboenden att 
”snaran drogs åt” kring de misstänkta och att Polismyndigheten lade stor kraft på att klara upp 
brotten och förebygga nya bränder. Medias granskning av fyra sådana bränder pekade dock 
på att verkligheten var en annan. Polisanställda uppgav att bränderna inte alls var prioriterade 
och polisen hade endast varit i kontakt med två av tretton grannar. Ett annat exempel utgörs 
av det svar biträdande rikspolischefen lämnade på ett öppet brev i DN där 425 debattörer 
krävde att Polismyndigheten skulle ta krafttag mot hatbrotten. Det svar biträdande rikspolis-
chefen framförde I DN avfärdade kritiken och svaret gav intrycket av att vara väl underbyggt. 
När data begärdes ut lyckades emellertid inte Polismyndigheten leverera ett enda underlag 
som kunde visa att påståendena från biträdande rikspolischefen motsvarades av verkliga 
förhållanden.   

Det finns också en rundgång i hur bilden av polisens framgångsrika arbete byggs upp. 
Polismyndighetens internrevision skrev att det fanns indikationer på att hatbrottsgruppernas 
existens påverkade utredningsresultaten och anmälningarnas kvalitet i positiv riktning. 
Internrevisionens slutsatser byggde till stora delar på information som hade lämnats av den 
nationellt ansvarige för hatbrott inom Polismyndigheten. När den nationellt ansvariga senare 
yttrade sig kring dessa frågor hänvisade hon till internrevisionens rapport. Hon styrkte således 
sina yttranden genom att ta stöd i något som till största delen byggde på det hon själv hade 
framfört. Hon förstärkte dessutom sitt påstående genom att byta ut ordet ”indikerar” till att 
Polisens internrevision hade visat att demokrati- och hatbrottsgrupperna hade påverkat 
utredningar och anmälningar i en positiv riktning. Senare förmedlades detta positiva budskap 
av en tjänsteman från Justitiedepartementen under förhören med FN i Genevé i maj 2018 om 
Sveriges arbete mot hatbrott. Tjänstemannen påstod att polisens internrevision kommit fram 
till att hatbrottsgrupperna är ”well functioning”. En analys av utredningsresultaten visade 
emellertid att de polisregioner som hade demokrati- och hatbrottsgrupperna hade sämre 
utredningsresultat än de regioner som inte hade sådana grupper.  

Ett annat tydligt exempel på hur Polismyndighetens varumärkesbyggande kommer till uttryck 
framkom vid en intervju med en fritidspolitiker som utsatts för mycket hat i sociala medier. 
Fritidspolitikern blev ombedd att medverka i Polismyndighetens film: ”Skydda dig mot demo-
kratibrott”. Hen var tveksam till att bli intervjuad och framförde att:  bara så att ni vet så 
kommer jag säga att det finns problem och att jag inte har fått någon hjälp alls från polisen”286. 
Under intervjun berättade politikern vad hon blivit utsatt för och uttryckte kritik mot 
Polismyndighetens agerande. I den färdiga filmen hade dock all kritik redigerats bort. Syftet 

286 Holgersson, 2018a, sidan 68. 
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med filmen var att skapa trygghet och påverka förtroendet för Polismyndigheten. 
Polismyndigheten avsatte 1,6 miljoner kronor till Nationella operativa avdelningen (Noa) för 
att ta fram informationsmaterial och film. Det var mer pengar än respektive polisregion 
tilldelades för att utreda och ingripa mot demokrati- och hatbrott. Ungefär samtidigt som 
Polismyndigheten lanserade filmen besökte en ung kvinnlig riksdagskandidat polisstationen 
på Kungsholmen i Stockholm. Anledning till besöket var att göra en anmälan om omfattande 
hat och hot som uttalats via digitala medier. Besöket på polisstationen visade tydligt att 
polisens bild av sitt arbete skiljde sig mycket från hur det fungerade i praktiken:  

”Det Polismyndigheten för fram att man ska reagera om man blir utsatt för 
denna typ av brott och att man får bra stöd som politiker känns väldigt 
främmande med tanke på det vi upplevde på polisstationen. Jag var helt sänkt 
ett par dagar efter det som hände, det var en obehaglig upplevelse.”287 

I den studie som publicerades år 2018288 presenterades ett antal konkreta förslag för att 
Polismyndighetens arbete med hatbrott skulle förbättras. Flera av förslagen var mycket enkla 
att realisera, men tre år senare verkar inte något av förslagen ha följts. Polisen har istället 
fortsatt på sin inslagna väg att ge missvisande bilder av sitt arbete mot hatbrott. Det inkluderar 
Polismyndighetens återrapportering till regeringen som ingick i ett särskilt regeringsuppdrag 
som polisen fått. Den ideella föreningen Näthatsgranskaren presenterade en skuggrapport289 
där Polismyndighetens återrapportering granskades och där allvarlig kritik riktades mot 
myndighetens sätt att leda och följa upp arbetet mot demokrati- och hatbrott med ett stort 
antal konkreta exempel på systemfel, kunskapsbrister och attitydproblem. Ansvariga politiker 
informerades i samband med överlämnandet av rapporten om att polisen hade lämnat 
missvisande och även direkt felaktig information i återrapporteringen till regeringen, utan att 
det fått några konsekvenser.  

I en kommande rapport kommer denna kritik att belysas ytterligare290, men två exempel på 
utredningar av allvarliga hatbrott får tills vidare åskådliggöra hur samma systematiska fel som 
lyftes fram i rapporten 2018 och i skuggrapporten fortfarande är vanligt förekommande. Det 
ena exemplet är en person som anmäldes vid fem tillfällen för sammanlagt över 40 brott som 
innefattade grova uttalanden om att mörda, utrota, starta krig mot minoriteter. Det förekom 
att anmälningar rörande nya brottstillfällen skrevs av med motiveringen att brott redan var 
anmält. Trots att uttalandena var grovt hatiska mot utpekade grupper, såsom muslimer och 
afrikaner och den anmälde skrev att han alltid gick beväpnad för att kunna ”dräpa dessa 
invällare” så tog det två år innan första förhöret. När han till sist dömdes ingick bara några av 
de mindre grova uttalandena i åtalet. För en annan man, som anmälts för flera grova 
antisemitiska uttalanden lades utredningen ner med motiveringen att det inte gick att binda 
någon till brottet trots att mannen var lätt att identifiera. Även här fanns flera indikationer på 
våldsbejakande tendenser, såsom öppna hyllningar av Anders Behring Breivik, och 
nedläggningen överklagades av Näthatsgranskaren och togs upp igen. Mannen bekräftade att 
det var hans konto, men hävdade att någon annan skrivit de 50 anmälda uttalanden som lagts 
in under fem månader. Detta påstående hade varit enkelt att motbevisa eftersom den 

287 Holgersson, 2018a, sidan 69. 
288 Holgersson, 2018a. 
289 Näthatsgranskaren, 2019.  
290 Se Holgersson, 2022. 
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misstänkte både förekom med bild på sig själv och sin familj, bilder på tatueringar och flera 
andra poster om hans liv blandat med de anmälda posterna. Även om han hävdade att någon 
annan hade postat uttalandena så hade han upplåtit och låtit brottsliga uttalanden stå kvar 
och skulle kunna dömas till ansvar291. Trots detta lades utredningen återigen ner med 
motiveringen att det inte var möjligt att bevisa vem som gjort sig skyldig till brottet292. 

Utöver Näthatsgranskarens kritik mot Polismyndighetens återrapportering skrev en 
riksdagsledamot och tidigare ordförande i Kommissionen mot antiziganism en debattartikel i 
SvD. I debattartikel framförde riksdagsledamoten att regeringsuppdraget till polisen 
att fokusera på hatbrott mot utsatta EU-medborgare väckte förhoppningar eftersom det är en 
mycket utsatt grupp och att besvikelsen därför var stor när polisens återrapportering inte 
innehöll en enda konkret åtgärd.  Debattartikeln avslutades med:  "Om hatbrott mot utsatta 
EU-medborgare inte beivras ger detta en tydlig signal till samhället att dessa inte är 
skyddsvärda och att statens insatser kan begränsas till intet förpliktigande floskler." 293 

Polismyndigheten har även kritiserats av JO rörande ett fall där utredningen av en aktiv nazist 
preskriberats på grund av långsam handläggning294 I sitt yttrande till JO skrev 
Polismyndigheten att det vidtagits åtgärder som ska säkerställa att förundersökningar på 
hatbrottsenheten i Stockholm i framtiden kan handläggas i enlighet med de skyndsamhetskrav 
som finns, alltså samma argument som användes vid den JO-anmälan som beskrevs ovan. 

I rapporten om Polismyndighetens arbete mot hatbrott från 2018 framhölls att dessa brott 
begränsar det demokratiska samtalet och riskerar att öka polariseringen i samhället. Det 
påtalades dessutom att brotten ökar otryggheten dramatiskt hos särskilt utsatta grupper och 
i förlängningen kan förstärka en radikaliseringsprocess hos enskilda individer. Att Polis-
myndigheten har varit aktiv i sin retorik, men passiv i sin praktik inom detta verksamhetsfält 
konstaterades ha fått stora negativa konsekvenser295.  

Att Polismyndigheten förespeglade att arbetet mot hatbrott fungerat bättre än det gjort och 
dessutom överdrivit förväntade effekter av de åtgärder som vidtagits, har minskat behovet 
att utveckla polisens arbete mot hatbrott. Det går att dra paralleller till arbetet mot 
hedersbrott. Ett exempel på detta är när Polismyndigheten gick ut med information om en 
ökad förmåga att arbeta med hedersbrott. Det följde ett vanligt tillvägagångssätt från polisens 
sida som innebär att vissa förhållanden utelämnas eller uttrycks på ett sätt som gör att det blir 
en överdriven positiv bild som förmedlas.  

291 Se till exempel Göta Hovrätt, B 1025-18, som visar att det är möjligt att döma personer med liknande 
invändningar (hänvisning i domen sker till bevisbördesprincipen, se NJA 1980, s 359 I).  
292 Fallet kommer att belysas mer grundligt i en kommande forskningsrapport (Holgersson, 2022). Tills vidare kan 
konstateras att påståendet att en okänd person gått in på ett konto och skrivit just de uttalanden som är 
brottsliga är en vanlig bortförklaring, vilka ofta är lätta att motbevisa. Trots detta finns seglivade föreställningar 
inom polisen att rättsväsendet inte kan göra något. Det kan noteras att den region som haft just denna utredning 
har kompetensutvecklats av en Demokrati- och hatbrottsgrupp i en annan region inom ramen för polisens 
”faddernätverk”. En utredare från denna specialiserade enhet har i en intervju slagit fast att polisen är maktlös 
inför den typen av påståenden: ”Det kan till exempel vara så att personen säger att "den kvällen hade jag fest 
hemma. Någon kompis måste ha gjort det där inlägget". Då får vi lägga ner utredningen….” (TT, 2017c) 
293 Hammarberg, 2019.  
294 Juridikfronten, 2021.  
295 se debattartikel i SvD Johansson m.fl. 2021; se även Holgersson, 2018a och Holgersson, 2019b. 
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4.3 Hedersbrott 
Den information som Polismyndigheten gick ut med om sitt arbete mot hedersbrott fick ett 
stort genomslag i media: ”Ny rutin ska lyfta polisens arbete mot hedersbrott”. Det lät bra, och 
beskrevs som att ”polisen nu ska anteckna om de tror att ett brott kan ha hedersmotiv”. Det 
framgick inte av informationen att myndigheten redan tolv år tidigare fått ett regerings-
uppdrag att bli bättre på att upptäcka och utreda hedersbrott och att det därefter ställts nya 
krav på Polismyndighetens förmåga inom detta område. Det hade således tagit 12 år för 
myndigheten att komma på att polispersonal i samband med anmälningsupptagning borde 
anteckna om de tror att ett brott har hedersmotiv. Den nya rutinen handlade om att skapa en 
kryssruta i ett dataprogram (polisens anmälningssystem) där polispersonal har möjlighet att 
markera om det kunde röra sig om ett hedersrelaterat brott, men det framkom att ”verktyget 
är inte helt färdigt än”. Vad Polismyndigheten i detta sammanhang åstadkommit under drygt 
ett decennium kan inte sägas vara speciellt imponerande, men nyheten som fick stort 
genomslag i media bidrog till att bygga upp en positiv bild av polisens arbete mot hedersbrott 
i kombination med att polisen framförde (och framför) att arbetet mot hedersbrott 
”prioriteras högt”296.   

4.4 Brott i nära relation 
Det finns all anledning att ifrågasätta Polismyndighetens budskap om att en viss verksamhet 
prioriteras. Våld i nära relation kan användas som ett exempel där polischefer gick ut i media 
och medgav detta: ”Polisen har i många år hävdat att de har prioriterat våld i nära relationer. 
Nu medger man att det oftast varit ett spel för gallerierna.”297 

Efter att fem kvinnor dödats av män på tre veckor under våren 2021, och det blev stor medial 
uppmärksamhet kring detta, framförde rikspolischefen att Polismyndigheten har en nollvision 
för mäns våld mot kvinnor. Han kunde dock inte säga när polisens satsning skulle ge resultat. 
Rikspolischefen framförde vidare att poliserna som arbetar med mäns våld mot kvinnor skulle 
få både stöd, uppskattning och status, men kunde inte utlova högre löner till just de poliserna. 
Lönen används inom polisen för att visa uppskattning och status. Rikspolischefens yttrande 
skickade därmed signaler om vad ledningen i realiteten uppskattade. Det var inte anställda 
som arbetar med mäns våld mot kvinnor – även om uttalanden kunde ge sken av detta. 
Rikspolischefen undkom kritiska frågor om detta. 

Rikspolischefen betonade vidare att Polismyndigheten prioriterar mäns våld mot kvinnor lika 
högt som insatserna mot gängbrottslighet298. Det är också något som har framförts av 
exempelvis regionpolischefen i Stockholm. Vidare uttryckte regionpolischefen i region Mitt att 
både mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet är det som har högst prioritet i 
verksamheten. Att prioritera handlar om att välja. I flera sammanhang har det påtalats att 
brott kopplat till den gängrelaterade brottsligheten har högsta prioritet299. Om något har 

296 Polismyndigheten, 2021n. 
297 By, 2019.  
298 TT, 2021d. 
299Andersson, 2019; Polismyndigheten, 2020d. 
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högst prioritet innebär det att det prioriteras före allting annat. Att mäns våld mot kvinnor 
uppges prioriteras lika högt som den gängrelaterade brottsligheten gör att det blir oklart vad 
som har högst prioritet. Går man bakom de högsta chefernas retorik är det i praktiken 
emellertid tydligt att det inte är mäns våld mot kvinnor som prioriteras högst300. I detta kapitel 
görs ingen värdering av huruvida mäns våld mot kvinnor ska prioriteras lika högt som 
gängkriminaliteten, utan det som berörs är hur Polismyndigheten kommunicerar kring detta. 

Ytterligare ett exempel på en retorik som rör polisens arbete med mäns våld mot kvinnor som 
lätt missleder någon utan insyn och inblick i verksamheten är regionspolischefen i Stockholms 
yttrande att man ska ”få bort gärningsmännen” som gör sig skyldiga till våld mot kvinnor. 
Polisen ska enligt regionpolischefen bland annat ”Skicka på dem polisens förhandlare”301.  

4.5 Ett positivt budskap och strategier för att parera kritik 
Polismyndigheten lyckas vanligen förmedla positiva budskap när det gäller sitt arbete mot 
hatbrott, hedersbrott och mäns våld mot kvinnor. När problem har uppmärksammats har 
Polismyndigheten parerat kritiken på ett effektivt sätt, där media bland annat har publicerat 
information om nya insatser som polisen informerar om. Inom dessa och andra 
verksamhetsfält302 granskas sällan utfallet av polisens tidigare marknadsförda projekt och 
insatser. En orsak är att det är problematiskt för en journalist att undersöka hur polisens bild 
stämmer med ett verkligt förhållande. Det krävs att journalisten granskar hur olika ärenden i 
praktiken har hanterats – om det inte är så att ärendena gått vidare till åtal. Polismyndigheten 
kan hänvisa till att personer kan lida men av att nedlagda förundersökningar lämnas ut. 
Journalister och även forskares önskemål om att få tillgång till annan typ av information som 
kan användas för att analysera polisens utsagor kan också enkelt förhindras genom att hävda 
att den framtida verksamheten kan skadas om uppgifterna röjs. Sammanfattningsvis har Polis-
myndigheten goda möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen som innebär att förän-
dringsbehov undertrycks, vilket har en negativ påverkar på utvecklingen av arbetet mot 
hatbrott, demokratibrott, hedersrelaterade brott och brott i nära relation.   

300 Vid exempelvis en jämförelse av hur många som arbetar med brott kopplat till gängbrottslighet vs. våld i 
nära relation. Vad som tas upp på ledningsmötet etc. 
301 Thornton, 2021.  
302 Se t.ex. kapitel 3. 
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5. Polisens ledningscentraler
5.1 Inledning 
Polismyndighetens sätt att kommunicera i kombination med bristande transparens har gjort 
att det inte uppstått tillräckligt förändringstryck för att åtgärda de negativa konsekvenser som 
nuvarande sätt att organisera ledningsverksamheten får för verksamheten. Polismyndig-
hetens ledning har valt att inte ta tag i de förhållanden beträffande polisens ledningscentraler 
som både internrevisionen och forskning definierat som mycket väsentliga brister. Människor 
dör och skadas allvarligt på grund av polisens sätt att organisera sitt ledningsarbete303, men 
i de fall något går fel så är det enskilda befattningshavare som anmäls. Genom polisens sätt 
att agera och kommunicera förskjuts fokus från de strukturella problem som många gånger 
har del i att en händelseutveckling får ett tragiskt utfall. 

5.2 Förankringen i lokalsamhället och förmågan att klara upp brott har 
försämrats 
Polismyndighetens ledningscentraler har en nyckelroll i polisens verksamhet. Polisens centra-
lisering av sina ledningscentraler har medfört att förankringen i lokalsamhället och förmågan 
att förebygga och utreda vardagsbrott har försämrats. I en rapport från Polis-myndighetens 
internrevision berördes denna problematik: 

”Internrevisionens bedömning är att en begränsad kunskap om den lokala 
problembilden och andra lokala förhållanden påverkar effektiviteten i 
operatörens bedömning och hantering av det enskilda ärendet. Internrevisionen 
anser att man inte ska underskatta betydelsen av person och lokalkännedom för 
att nå målen om ökad lokal förankring, framgångsrik brottsbekämpning och 
uppklaring av brott i lokalsamhället.”304 

Internrevisionen definierade bristen på lokal förankring som en mycket väsentlig brist305 och 
rekommenderade att Noa [Nationella operativa avdelningen] tillsammans med polis-
regionerna skulle analysera dessa förhållanden. Den tydliga rekommendationen från intern-
revisionen följdes inte av Polismyndigheten med hänvisning till att det var svårt att göra 
jämförelser över tid mot bakgrund av myndighetsombildningen 2015. Även om polisens 
organisation hade förändrats fanns emellertid lokalsamhällena samt externa aktörer och 
polispersonal, som har arbetat i den gamla organisationen, kvar. Det hade därför varit möjligt 
att genomföra intervjuer, men även studera information från det IT-system som användes av 
ledningscentralerna både innan och efter förändringarna till större centraler. Det fanns också 
möjligheter att utnyttja redan insamlade data och slutsatser kring dessa frågor. Istället för att 
försöka reflektera kring hur en ökad lokal förankring, framgångsrik brottsbekämpning och 

303 Konsekvenser av nuvarande sätt att organisera ledningsverksamhet som forskning varnat för (Holgersson, 
2017a; 2017b) har inträffat, se t.ex. Bergström & Wengberg, 2021; Lunneborg, 2021, TT, 2019c; Holgersson, 
2018b.   
304 Polismyndigheten, 2021d, sidan 14. 
305 Är den högsta nivån i internrevisionens modell och används för den allvarligaste formen av brister. 
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uppklaring av brott i lokalsamhället skulle kunna påverkas positivt genom ett annat sätt att 
organisera arbetet lämnades detta därhän.  

5.3 Internrevisionens rapport hanterades för att inte skapa negativ 
publicitet 
Internrevisionens rapport föll inte i god jord hos de som ansvarade för ledningscentralerna 
inom Polismyndigheten306. Det fanns inget intresse att beröra de övergripande fråge-
ställningar som internrevisionen tog upp och som utmanade synsättet att stora lednings-
centraler var bra. Det gjorde att det tog 1,5 år från att internrevisionen var klar med sin rapport 
tills att den offentliggjordes. Vissa punkter i åtgärdslistan omformulerades eller förkastades. 
När rapporten släpptes i mars 2021 kommunicerade Polismyndigheten ut att:  

”Sedan granskningen genomfördes 2019 har många av åtgärderna redan 
kommit på plats eller har påbörjats. Här kan särskilt nämnas att arbete 
pågår med att revidera riktlinjen för verksamheten vid RLC samt att ta 
fram en kompletterande handbok.”307 

Med anledning av detta uttalande efterfrågades inom ramen för denna studie en 
uppställning där det framgick vilka åtgärder som kommit på plats respektive vilka som 
hade påbörjats. Internrevisionens 10 rekommendationer innehöll 18 åtgärdsförslag. Två 
av dessa åtgärdsförslag bestämde Rikspolischefen skulle lämnas utan åtgärd308. 

Polismyndigheten levererade ingen uppställning av vilka av punkterna i åtgärdslistan 
som hade kommit på plats respektive vilka som hade påbörjats. I stället hänvisades till 
att en ansvarig chef skulle svara på detta. Efter samtal med denna chef gick det att dra 
slutsatsen att arbetet med att ta fram en handbok formellt sett inte hade påbörjats, 
trots att det gick att få den uppfattningen av Polismyndighetens yttrande. 

Vidare framkom att av de 16 åtgärdspunkterna som Polismyndigheten påstått ”kommit 
på plats” eller har ”påbörjats” hade: 

 Endast en kommit på plats vid tidpunkten för Polismyndighetens påstående
(krävde dessutom en extensiv tolkning av begreppet ”kommit på plats”)

 En var ”gjord till stora delar”
 En var ”snart klar”
 Åtta av åtgärderna ”kommer att göras”
 En skulle inte utföras (behandlas nedan)
 Fyra av åtgärderna kunde inte ansvarig uppge status för. Hen upplevde att

huvuddelen av dessa åtgärder var oklart formulerade och uppgav sig inte riktigt
förstå vad som menades309

306 Av samtal en av rapportförfattaren haft med två av varandra oberoende polisanställda. 
307 Polismyndigheten 2021e 
308 En berördes ovan och handlade om en rekommendation att analysera effekten av nuvarande organisering till 
stora centraler. En annan om att överväga om kontaktytan mellan operatörerna och de patruller/YB som de 
arbetar med kan anpassas i ökad grad till individuella önskemål hos parterna (Polismyndigheten, 2021d) 
309 Ansvarige lovade att återkomma med svar. Utav svar som senare erhölls gick det att konstatera att åtminstone 
en av dessa punkter inte var påbörjad innan Polismyndigheten gick ut med sin information. De andra tre 
punkterna oklart eftersom kompletterande frågor inte besvarades av Polismyndigheten. 
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Den åtgärd som inte skulle utföras (punkt fem ovan) hade internrevisionen formulerat 
som:  

”NOA [Nationella operativa avdelningen] tillsammans med polisregionerna bör 
överväga behovet av att införa maximal insatstid där ingripanden ska ske 
omedelbart”310 

Det framgår att detta förslag av någon anledning i rikspolischefens beslut omformulerades 
till: 

”Nationella operativa avdelningen ska i samråd med polisregionerna överväga om det 
finns behov av att tydliggöra för invånarna i olika delar av landet vad de kan förvänta 
sig av polisen vid en akut händelse”311 

Den ansvarige för effektueringen av åtgärdspunkterna som Polismyndigheten hänvisade 
till, uppgav att denna fråga också tidigare diskuterats med samma resultat. Den 
ansvarige menade att följden av att behöva tydliggöra för medborgarna vad de kan 
förvänta sig av polisen vid en akut händelse skulle innebära ett krav på att ”sprida 
patruller över ytan”. Hen påpekade att det är ett ineffektivt sätt att använda 
polispatruller på och medborgarna skulle därför inte delges någon sådan information312. 

5.4 Hålla medborgarna ovetande om polisens förmåga att komma 
till undsättning 
Att det finns en vilja att hålla medborgarna ovetande om vad de kan förvänta sig av 
Polismyndigheten när det finns behov av akut hjälp blir uppenbart av nyss nämnda 
chefs yttranden, men det har även framkommit i andra sammanhang. I ett 
utvecklingsprojekt för att utveckla polisarbetet i glesbygd313 identifierade personalen 98 
tänkbara scenarier. Ett av dessa var:    

 Klockan är 10. Sara som är lärare ringer 112 och kopplas till polisens
regionledningscentral. Hon berättar i mycket upprörd ton att hon har låst in sig i
klassrummet med sina elever. Hon har hört flera skott och gallskrik. En mansperson
skriker i korridoren och sliter i dörrhandtagen till klassrummen. Fler lärare verkar ha
låst in sig med sina elever. Fler samtal inkommer till regionledningscentralen om
skottlossning på skolan314.

Polispersonalen som deltog i utvecklingsprojektet konstaterade att medborgarna i många 
orter i normalfallet inte kunde räkna med polisens hjälp för att på ett framgångsrikt sätt 
hantera denna och andra akuta händelser. Det konstaterades, i likhet med vad som framgår i 
kapitel 2 att Polismyndigheten inom ramen för nuvarande resurser kan öka sin förmåga att 
agera vid denna typ av situationer om myndigheten väljer att organisera och utnyttja sina 
resurser på ett annat sätt än i nuläget.  

310 Polismyndigheten 2021b, sidan 2 
311 Polismyndigheten 2021, sidan 14 
312 Telefonsamtal, april, 2021. 
313 En av rapportförfattarna var involverade i detta utvecklingsprojekt. 
314 Hämtad från lista med 98 scenarier. 
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Under utvecklingsarbetet där 98 scenarier togs fram definierade, trots upprepade önskemål, 
inte ledningen i polisområdet sin bedömning av polisens förmåga för något av de framtagna 
scenarierna. Inte heller vad som var en rimlig förmåga. Polismyndigheten angav inget skäl. 
Kanske var det för att de som begår brott inte ska känna till polisens utryckningstider. För de 
som planerar att begå brott är det emellertid enkelt att få kunskap om polisens förmåga att 
rycka ut på akuta larm till en viss plats315. Att undanhålla denna typ av information av detta 
skäl är därför i praktiken irrelevant. För tryggheten och förtroendet för polisen är det däremot 
fördelaktigt att medborgarna lever i en villfarelse om insatstiden när det finns ett behov av att 
ett ingripande ska ske omedelbart. Först när medborgarna ringer 112 och blir kopplade till 
Polismyndighetens ledningscentral blir de varse om polisens förmåga.   

Den ansvarige chef som yttrade sig ovan har sannolikt rätt i att en redovisning av 
utryckningstiderna skulle leda till en debatt som tvingade Polismyndigheten att organisera 
arbetet på ett annat sätt. Detta genom att sprida ut tillgängliga resurser över en större 
geografisk yta och därmed skapa en högre grad av lokal förankring. Att tvingas göra så strider 
dock mot ett grundläggande synsätt inom Polismyndigheten att resurserna ska koncentreras 
till centralorterna, vilket bland annat medfört att resurstiden för transporter är hög. På samma 
sätt är det dominerande synsättet att ledningsarbetet ska bedrivas av personal som fysiskt är 
placerad på en och samma plats i respektive polisregion. Med dagens teknik finns emellertid 
möjlighet att geografiskt sprida ut personal som skapar helt andra förutsättningar att ha en 
lokal förankring samtidigt som arbetet kan koordineras vid större händelser. I stället för att 
utnyttja ny teknik på detta sätt förordas en central placering. Det finns en förhoppning om att 
ny teknik framgent ska minska betydelsen av person- och lokalkännedom, men det är en 
bakvänd tanke som bortser från betydelsen av fysisk interaktion. En diskussion kring de 
negativa effekterna av att koncenterara resurserna till centralorter har till stora delar lyst med 
sin frånvaro. Fokus har hamnat på att Polismyndigheten är i behov av fler anställda – inte hur 
nuvarande resurser används.   

5.5 Viktiga förändringsbehov har undertryckts 
När det uppstått tragiska händelseutfall kopplat till verksamheten på polisens regionala 
ledningscentraler316 har Polismyndigheten riktat in sig på att polisanmäla enskilda tjänste-
män för tjänstefel. Problem som bottnar i strukturella problem kommer myndigheten inte 
till rätta med genom ett sådant förfarande, även om en hänvisning till att en utredning får 
visa om polisen gjort fel kan ge ett annat intryck. Det som utreds är endast huruvida det går 
att styrka att en enskild tjänsteman har agerat på ett så juridiskt felaktigt sätt att denna kan 
dömas för brott. Det handlar inte om att på något annat sätt värdera handlingen eller värdera 
hur Polismyndighetens verksamhet fungerar.  

Brister och viktiga förändringsbehov när det gäller ledningscentralerna har inte fått något 
utrymme när Polismyndigheten aktivt kommunicerat valda bilder av hur arbetet på lednings-
centralerna fungerar och förmågan att agera på inkomna ärenden317. Polisens sätt att 

315 Under deltagande observation och intervjuer i samband med andra studier (bl.a. Holgersson, 2005) har en av 
rapportförfattarna kommit i kontakt med denna typ av kartläggning. Även att det genomförs brott och larmas 
om pågående brott för att få en lägre polisnärvaro i närheten av en viss plats där ett planterat brott genomförs.  
316 Se t.ex. TT, 2019c; Lunneborg, 2020; se även Holgersson, 2018b gällande händelsen då polispersonal sköt ihjäl 
en person med Down Syndrom i Stockholm. 
317 Polismyndigheten, 2021f; 2021g; 2021h. Har heller inte behandlats internt. 
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kommunicera har genom att undertrycka förändringsbehov för polisens ledningscentraler i 
stället hämmat polisens förmåga att: 

 Förebygga och klara upp brott
 Agera mot lokala problembilder
 Förhindra olyckor och begränsa skadeutfall
 Hantera större kriser
 Använda resurserna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
 Motivera och skapa engagemang hos personalen

Ovanstående förmågor är av primär betydelse, men det internrevisionen identifierade som en 
mycket väsentlig brist och som påverkar ovanstående förmågor fanns, och finns fortfarande, 
inget intresse från Polismyndighetens sida att ta tag i. Polisens ledningscentraler utgör ett 
tydligt exempel på hur ytan i stället för innehållet varit det viktigaste för Polismyndigheten. 
Polisens sätt att kommunicera och en bristande transparens har möjliggjort sättet att använda 
sina resurser genom att organiseringen av ledningscentralerna inte i högre grad blivit föremål 
för kritik.   
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6. Polisens trafiksäkerhetsarbete
6.1 Inledning 
Trafiksäkerhetsarbetet har till största delen inte lagts upp för att ha störst förutsättningar 
att minska antal skadade och dödade i trafiken, utan för att ge statistiskt tilltalande resultat. 
En analys av polisens trafiksäkerhetsarbete visar att Polismyndigheten är långt ifrån sin vision: 
”-Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert”318. Polisen har valt att presentera sitt arbete 
med trafiksäkerhet på ett missvisande sätt. Det har haft en negativ inverkan på utvecklingen 
av detta verksamhetsfält. Indirekt har effekten av polisens sätt att kommunicera inneburit 
allvarliga skador, dödsfall, sorg och psykiskt lidande.  

6.2 Skönmålningar 
Polisens trafiksäkerhetsarbete har varit föremål för upprepande skönmålningar. Ett exempel 
är hur trafiksäkerhetsarbetet har presenterats i Polismyndighetens årsredovisningar. Om 
inget annat anges förväntas att det som beskrivs i en årsredovisning avser det arbete som 
utförts under det år redovisningen gäller. Polisen har emellertid i flera årsredovisningar319 
presenterat genomförda aktiviteter, utan att ange att dessa aktiviteter har utförts tidigare år. 
Det går också att identifiera andra former av skönmålningar av trafiksäkerhetsarbetet i de 
senaste årens årsredovisningar. Bland annat beskrevs ett pilotprojekt för att minska antalet 
alkoholpåverkade förare i positiva ordalag trots att den grundläggande målsättningen med 
projektet inte hade uppnåtts. Polisen refererade till en utvärdering av pilotprojektet, men 
valde att utelämna två320 av tre angivna skäl till den uteblivna effekten. Dessa skäl innebar att 
Polismyndigheten inte skulle hamna i god dager. Ett annat exempel från samma 
årsredovisning: ”Polismyndigheten har intensifierat trafiksäkerhetsarbetet med fokus på att 
bidra till att sänka medelhastigheten samt att öka andelen nyktra förare”321. Ordet 
intensifierat skapar en positiv bild av omfattningen av polisens trafiksäkerhetsarbete. I 
Brottsförebyggande rådets redovisning av anmälda brott framgick dock att antalet anmälda 
trafikbrott minskade med sju procent (6510 anmälda brott) under det aktuella året322. Fokus 
för trafikövervakning angavs vara att sänka medelhastigheten, men en skattning av hur 
mycket tid som polisen lade på hastighetsövervakning utgående från hur många ordnings-
föreläggande som utfärdats inom en viss yta visade att den genomsnittliga manuella hastig-
hetsövervakningen323 var 17 sekunder i veckan per 10 km². Vidare framgick av en analys av 
polisens arbete att: 

 I var femte kommun utfärdades ett ordningsföreläggande för en hastighets-
överträdelse färre än en gång i månaden. 

318 Polismyndigheten, 2021a. 
319 T.ex. årsredovisningen för år 2017, 2018, 2019 och 2020 (Polismyndigheten, 2018a; 2019a; 2020a; 2021c. 
320 Att polisen inte genomfört tillräckligt med kontroller av förares nykterhet för att ha förutsättningar att uppnå 
en effekt och att polisen kommunikation om projektet fick ett bristfälligt genomslag. 
321 Polismyndigheten, 2020a, sidan 14. 
322 Brå, 2019a, sidan 41 
323 En uppskattning av hur mycket tid som polisen lade på hastighetsövervakning utgående från hur många 
ordningsföreläggande som utfärdades i ett visst område (se Holgersson, Grahn & Wictorsson, 2020). 
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 I drygt hälften av landets kommuner utfärdades ett ordningsföreläggande för en
hastighetsöverträdelse färre än en gång i veckan 

 De vägavsnitt/gator som var frekvent förekommande utifrån olycksstatistik visade
att de allvarliga olyckorna i respektive kommun de sista fem åren framför allt hade 
skett på andra platser än där polisen valt att fokusera sin hastighetsövervakning. 

Risken att bli stoppad för ett utandningsprov är också liten. I genomsnitt utförs färre än ett 
utandningsprov per polis och arbetspass.  

6.3 Inte tillfredställande förmåga att styra, följa upp och utveckla 
trafikpolisverksamheten 
Trafikbrott ger upphov till minskad säkerhet och resulterar i många olyckor som i värsta fall 
kan ha dödlig utgång. Polismyndighetens förmedlade bild av ett omfattande och intensifierat 
arbete mot olika trafikbrott står i skarp kontrast till det verkliga förhållandet. Risken att bli 
kontrollerad är obefintlig på många vägsträckor i landet. I ett betänkande från Regerings-
kansliet år 2021 konstaterades att: ”Vår uppfattning är att Polismyndighetens förmåga att 
långsiktigt och systematiskt styra, följa upp och utveckla trafikpolisverksamheten inte är 
tillfredsställande”324. I ett remissyttrande till betänkandet höll MHF (Motorförarnas helnykter-
hetsförbund) med om denna slutsats och hänvisade till den forskning som en av rapport-
författarna medverkat i325: 

”Aktivitetsgraden vad gäller polisens reaktiva och förebyggande arbetet inom 
trafikområdet är mycket låg trots att trafikfrågor är ett angeläget brotts-
problem – både vad gäller människors trygghet och döds- och skadeutfall på 
grund av brottslig gärning. Det som framför allt gör situationen allvarlig är att 
verksamheten inte presenteras på ett rättvisande sätt. Detta minskar externa 
aktörers inblick och hämmar utvecklingen i en eftersträvansvärd riktning. 
Upprepade gånger har det i olika rapporter påtalats att det finns ett behov av 
att öka eller åtminstone säkerställa nivån på antalet trafikpoliser. Detta har 
inte gjorts. Trafiksäkerhetsarbetet är något som i huvudsak utfördes i andra 
hand på tidpunkter då det är ett lågt inflöde av inkommande samtal till 
kommunikationscentralen”326  

6.4 Kraftigt minskat antal trafikpoliser 
Delar av Polismyndighetens högsta ledningsskikt har under lång tid verkat för att skapa något 
som ibland benämns som ”allpoliser”. Det har inneburit att specialistenheter har skurits ned 
eller helt avskaffats. Trafikpolisverksamheten utgör ett tydligt exempel på detta. Antal trafik-
poliser har sjunkit kraftigt, trots att antalet poliser totalt sett har ökat. År 1975 utgjorde 
trafikpoliserna omkring tio procent av den samlade poliskåren mot dagens dryga en procent. 

324 SOU 2021:31, sidan 142. 
325 Holgersson, Grahn och Wictorsson (2020). Hänvisar också till Woxblom, Holgersson & Dolmén, 2008 samt 
Holgersson, 2014b.  
326 MHF, 2021.  
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Antalet körda kilometer har under samma period fördubblats. I diagram 8 redovisas antal 
trafikpoliser i förhållande till antal körda km i Sverige: 

Diagram 8: Antal trafikpoliser i förhållande till antal körda kilometer i Sverige327. 

Polisens trafiksäkerhetsarbete är till stora delar tänkt att utföras av poliser som ingår i 
ingripandeverksamheten. Det sägs i Polismyndighetens strategi för arbetet med trafikfrågor 
att polisens arbete ska grunda sig på forskning och evidensbaserade arbetsmetoder. Det finns 
dock en målkonflikt kopplad till var och när trafikkontrollerna bör utföras och vilka som 
förväntas utföra dessa. De som är tänkta att utföra huvuddelen av trafiksäkerhetsarbetet har 
en hög arbetsbelastning under tidpunkter då det är viktigt att detta arbete utförs. Trafik-
säkerhetsarbetet utförs därför huvudsakligen på tidpunkter då det är lågt inflöde av 
inkommande samtal till polisens kommunikationscentraler. Inriktningen på arbetet är att 
beredskapen att ta sig an inkommande arbetsuppgifter i centralorten inte ska äventyras. I 
stället för att trafikkontroller genomförs på platser och tidpunkter där risken för olyckor är 
som störst utförs de flesta kontrollerna inom några kilometer från polisstationen som 
polispersonalen utgår ifrån och när övrig verksamhet medger detta.  

6.5 En låg aktivitetsgrad på trafiksäkerhetsarbetet i många kommuner 
Polismyndighetens trafikövervakning har enligt Trafikverket väsentlig betydelse för 
regelefterlevnaden. En medveten felhandling kan vara att köra mot rött ljus och trafikforskare 
har pekat på att det är viktigt att polisen bedriver övervakningsarbete för att minska 
rödljuskörningar328. Under det år Polismyndigheten påstod att trafikövervakningen hade 
intensifierats hade: 

327 Holgersson, Grahn och Wictorsson 2020, sidan 45. 
328 Se t.ex Zaal, 1994. 
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 inte något ordningsföreläggande utfärdats i 201 kommuner avseende att motor-
fordon framfördes mot rött ljus.

Ett annat exempel på ett brott som kan röra sig om en farlig medveten felhandling är bilister 
som inte stannar vid stopplikt: 

 I 91 kommuner utfärdades det under detta år inte något ordningsföreläggande för att
fordon inte stannat vid stopplikt.

 I 240 kommuner utfärdades detta år ordningsföreläggande mer sällan än en gång i
månaden.

Diagram 9 kan åskådliggöra att enbart ett fåtal av dessa farliga beteenden rapporteras med 
tanke på att antalet utfärdade ordningsföreläggande per capita skiljer sig så mycket åt mellan 
olika orter. Det framgår exempelvis att det i Storumans kommun (med knappt 6000 invånare) 
utfärdades fler ordningsförelägganden för att ej iaktta stopplikt än i Västerås kommun (med 
drygt 152 000 invånare). I Gällivare kommun utfärdades fler ordningsförelägganden för 
detta brott än i Uppsala kommun (vars invånarantal är 13 ggr större än Gällivare). Den 
vänstra axeln i diagram 2 visar antal utfärdade ordningsföreläggande för ej iakttagit stopplikt 
under år 2019 och den högra axeln visar antal invånare. 

Diagram 9. Ordningsföreläggande för ej iakttagit stopplikt i förhållande till antal invånare för 
ett femtontal kommuner329. 

Trafikbrotten kan även ha andra negativa konsekvenser än att människor skadas och dör i 
trafiken. Ett tydligt exempel är osund konkurrens inom transportnäringen. Åkerier som är 
måna om att följa lagar och regler när de bedriver sin näringsverksamhet hamnar i underläge 
gentemot de företagare som bryter mot regelverken. De som exempelvis lastar tyngre än 
tillåtet kan transportera fler produkter på samma antal genomförda transporter, vilket gör att 
de kan erbjuda ett lägre pris jämfört med de som följer reglerna. Figur 5 visar på stora brister 
vad gäller kontroller av den yrkesmässiga trafiken i stora delar av landet. 

329 Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020, sidan 88. 
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Figur 5. Kommuner där Polismyndigheten har en mycket begränsad eller till och med obefintlig 
övervakning (röd markerade) av den yrkesmässiga trafiken330. 

6.6 En hänvisning till användning av tekniska hjälpmedel skapar 
positiva rubriker 
För att flytta fokus från kritik eller bara för att föra ut ett positivt budskap är det vanligt att 
Polismyndigheten beskriver användandet av viss teknik som en nyhet eller åtgärd för att 
effektivt kunna angripa ett problem. Användandet av helikoptrar331 har lyfts fram som ett 
viktigt tekniskt hjälpmedel i verksamhet mot bland annat bilbränder och de senaste åren har 

330 Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020, sidan 108. 
331 Paulsson, 2015; TT, 2019a  
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drönare332 beskrivits vara en ”game changer”333 när det gäller arbetet mot gängkriminalitet. 
Utan en verksamhetskunskap är det utifrån de positiva beskrivningarna lätt att överskatta 
nyttan och användbarheten av tekniken som kan presenteras som nyheter i polisens 
verksamhet upprepade gånger. Ett exempel på detta är polisens bruk av automatisk avläsning 
av registreringsskyltar som nu figurerat som en nyhet i 11 år.  Det har bland annat spridits ett 
budskap att den nya tekniken innebär att polisen ”dammsuger vägarna på olagligheter”334.  

Tabell 2: Exempel på när ”nyheten” om polisens användning av ny teknik för avläsning av 
registreringsskyltar förekommit i media under ett drygt decennium. 

Tidpunkt Rubrik Innehåll 
Hösten 2010 Polisen vill läsa 

av 
nummerskyltar 

”Polisen planerar för ett system där polisbilar 
utrustas med kameror som läser av bilarnas 
registreringsskyltar. Blixtsnabbt kan polisen 
sedan avgöra om skylten är stulen, eller om 
fordonet är trafikfarligt” (TT, 2019b) 

Hösten 2011 Kameror 
avslöjar fusket 
på vägarna 

”Polisen är på väg att skaffa kameror som 
blixtsnabbt hittar misstänkta, stulna och 
obeskattade fordon på vägarna. Tekniken gör 
det möjligt att läsa miljontals bilar varje dag” 
(Kleja, 2011) 

Sommaren 
2012 

Så fungerar 
polisens nya 
superkamera 

”Polisen får kamerahjälp för att lättare 
kontrollera vilka bilar som ska stoppas och 
kontrolleras” (Adlercreutz, 2012) 

Hösten 2012 Polisens nya 
kameror söker 
själva i registren 
efter fordon 
som körs 
olagligt 

I artikeln framställs hur bra den nya tekniken 
kommer bli för polisens verksamhet (Dagens 
juridik, 2019) 

Våren 2014 Polisens nya 
vapen: 
”Terminator”-
teknik 

”Polisens nya kamera som kan bli en stor hjälp 
i jakt på brottslingar” (Sjögren 2014) 

Sommaren 
2014 

Polisbilar 
utrustas med 
nya kameror 

”Nya kameror som läser av registreringsskyltar 
ska hjälpa polisen sålla ut de fordon som 
behöver stoppas. Utrustningen kommer att 
monteras i ungefär 100 polisbilar över hela 
landet under hösten” (Lindberg 2014) 

Våren 2015 Nu ser polisen 
dig – hela tiden 

I artikeln framställs hur effektiv kameran är för 
polisens verksamhet (Rabe, 2015a) 

Sommaren 
2015 

Polisens nya 
system 
dammsuger 

I artikeln framförs bland annat: ”Det har visat 
sig vara oerhört effektivt – ingen med 
oegentligheter slipper undan.” (Rabe 2015b). 

332 TT, 2021a; Polismyndigheten, 2019b 
333 Lindström, 2019 
334 Rabe 2015b  
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vägarna på 
olagligheter 

Hösten 2016 Polisens nya 
vapen 

”Obetald bilskatt eller obesiktigad bil? Polisens 
nya vapen avslöjar om du kör olagligt i 
trafiken”. Av artikeln framgår att systemet 
dock bara finns i en av polisens bilar i Piteå. 
(Norin, 2016) 

Sommaren 
2017 

Bilar med 
brister avslöjas 
blixtsnabbt 

”Med en specialkamera fångar Uppsalapolisen 
in bilar som är stulna, har körförbud eller 
andra brister. Det kan leda till kontroller där 
efterlysta eller drogpåverkade personer 
upptäcks.” (Wolters i 2017) 

Hösten 2017 Poliskameran 
avslöjar bilars 
brister 
blixtsnabbt 

”Högteknologi. Med en supersnabb 
specialkamera kan polisen kontrollera 
tusentals bilar varje dag och fånga upp fordon 
som exempelvis är oskattade eller har 
körförbud.” Det framgick emellertid att 
utrustningen endast fanns i ett polisfordon på 
Gotland. (Bäckström, 2017) 

Hösten 2018 Nya kamerorna 
gör jobbet åt 
polisen 

”200 bilar per timme kan en polispatrull 
kontrollera med det nya ANPR-systemet, som 
nu finns i flera polisbilar i Norrköping.” (Möller 
2018) 

Hösten 2021 Ny polisbil 
testas i 
Östergötland 

”Polisens nya bilar kan i framtiden utrustas 
med avancerad utrustning, som automatisk 
nummerplåtsavläsare.” (Quist, 2021). Det 
framgår dock i en annan medieartikel att 
automatisk nummerplåtsavläsning inte testas 
”eftersom samrådet med 
Integritetsskyddsmyndigheten ännu inte 
avslutats” (Brantemo, 2021; Quick, 2021) 

Att kritiskt granska ovanstående typ av utspel är förenat med svårigheter eftersom Polis-
myndigheten har goda möjligheter att hänvisa till sekretess vad gäller exempelvis hur 
omfattande tillgången på tekniken är. Andra perspektiv än den förmedlade nyttan av tekniken 
riskerar dessutom att undertryckas av polisanställdas rädsla att yttra sig i media om det inte 
ligger i linje med den bild Polismyndigheten önskar förmedla335.  

Vidare finns det angelägna förändringsbehov inom flera verksamhetsgrenar som överskuggas 
av utvecklingsaktiviteter som får medial uppmärksamhet. Ett exempel på ett sådant 
förändringsbehov inom polisens trafiksäkerhetsarbete är regler kring utfärdande av ordnings-
föreläggande. Om en förare under en färd gjort sig skyldig till flera brott som inte inträffat 
samma minut eller på samma plats går det inte att utfärda enbart ett ordningsföreläggande 
och inbegripa alla brott i detta. Om till exempel en förare först inte stannat vid stopplikt, 

335 Se vidare kapitel 10. 
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därefter överskridit en spärrlinje, något senare börjat prata i mobil-telefon och sedan inte 
stannat på polismans tecken är det fel att bara upprätta ett ordningsföreläggande. Det krävs 
fyra stycken – en för varje plats och brottstid336. Rutinen är utformad så att polispersonal 
antingen bara rapporterar ett brott och inte rapporterar de andra, alternativt bryter mot 
gällande regelverk och rapporterar flera brott på samma ordningsföreläggande. 

Det finns ett flertal andra förhållanden inom detta och andra verksamhetsfält där polis-
personalen i praktiken bryter mot gällande regelverk för att utföra sina arbets-uppgifter337. 
Detta är olyckligt ur flera aspekter eftersom risken är att viktiga principer åsidosätts, vilket 
bland annat berörs i kapitel 3338.     

6.7 En låg polisnärvaro i många delar av landet 
Trafikbrott är den typ av händelse som polisens ledningscentraler upprättar flest händelse-
rapporter för. En sammanställning av medborgarlöften visade också att trafik var det brotts-
problem som nämndes oftast. Problem och otrygghet som trafikbrott orsakade var betydligt 
mer förekommande jämfört med exempelvis oro kring stöld och inbrott, skadegörelse, våld i 
offentlig miljö och kriminella nätverk. Med tanke på detta borde arbetet med att förebygga 
och förhindra trafikbrott vara viktigt för Polismyndigheten. Polisens årsredovisningar och höga 
polischefers yttranden kan lätt ge intryck av att så också är fallet, men Polismyndighetens sätt 
att organisera sitt arbete är långt ifrån den ofta framförda visionen för svensk polis: ”-Din polis 
– gör hela Sverige tryggt och säkert”.

En typ av brott som kan användas för att åskådliggöra den låga polisnärvaron i landet och 
polisens bristande förmåga att leva upp till medborgarnas framförda behov är förekomsten 
av ordningsföreläggande för onödigt störande körning i bostadsområden. Det är ett brott som 
förekommer överallt i landet och är ett av de vanligast förekommande samtalen till lednings-
centralerna, men i många delar av landet blir detta brott sällan eller aldrig rapporterat. Figur 
6 kan tillsammans med andra typer av rapporterade brott såsom överskridet heldragen linje 
ge en indikation på var i landet det är en låg grad av polisnärvaro. En låg grad av polisnärvaro 
har inte enbart betydelse för trafiksäkerhetsarbetet, utan riskerar även att begränsa möjlig-
heterna att komma tillrätta med olika typer av brottsproblem och är mycket negativt för 
polisens förankring i lokalsamhället.  

336 Framkom vid seminarium med sju pensionerade trafikpoliser november 2021 som berörde olika utvecklings-
behov. Två av dem har varit nationellt ansvariga för polisen trafiksäkerhetsutbildningar. 
337 Se bl.a. Ekman, 1999 som beskriver hur polispersonal navigerar mellan ibland motstridiga krav och regler.   
338 Se bl.a. kapitel 2. 
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Figur 6: Kommuner där polisen inte utfärdat någon (röd färg) eller bara en (gul färg) 
ordningsbot under år 2019 för onödigt störande körning i bostadsområde339. 

339 Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020 sidan 118 
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6.8 Hundratals felaktiga lagakraftvunna domar har inte korrigerats 
I en forskningsrapport om Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete som bland annat använts 
i polisens utbildningsverksamhet framgår att ordningsförelägganden har utfärdats för brott 
mot regler som inte var tillämpliga i den aktuella situationen. Det har inneburit att hundratals 
personer blivit lagförda för brott de inte gjort sig skyldiga till340. Trots denna vetskap har 
Polismyndigheten inte vidtagit några åtgärder för att korrigera dessa felaktiga lagakraftvunna 
domar341.  

Att initiera ett arbete för att korrigera ett stort antal ordningsföreläggande skulle sannolikt 
skapa rubriker i media och ge negativ publicitet. Incitamenten att korrigera dessa felaktiga 
lagakraftvunna domar är därför sannolikt låg så länge problematiken inte får medial uppmärk-
samhet. Det finns flertal exempel på att Polismyndigheten reagerar först när ett problem blir 
uppmärksammat utanför polisens väggar. Att en rättsvårdande myndighet agerar på detta 
sätt är olyckligt. Med tanke på de utvidgade befogenheter när det gäller bland annat hemliga 
tvångsmedel som genomförts och föreslagits är det av stor vikt att polisen agerar på ett 
korrekt, ansvarsfullt och rättssäkert sätt. Utifrån vad som framkommer i detta och i andra 
kapitel i denna rapport är det tydligt att så inte är fallet.   

6.9 Ett omfattande brottsproblem med många brottsoffer 
Trafikbrott är inte enbart ett brott som leder till otrygghet. Under de senaste åren har ungefär 
dubbelt så många personer dödats i trafiken jämfört med fallen av dödligt våld. Något som 
sällan diskuteras är det faktum att många av de människor som förolyckas och skadas allvarligt 
i trafiken skulle kunna definieras som brottsoffer eftersom dödsfallen och skadorna ofta är 
följden av att ett eller flera brott har begåtts. En trafikolycka är ofta resultatet av att människor 
brutit mot trafiklagstiftningen, till exempel genom att överskrida gällande hastighet, inte hålla 
avstånd till framförvarande fordon eller rattfylleri. Med ett sådant synsätt blir det tydligt att 
trafikbrotten utgör ett väsentligt brottsproblem.  

Höga förväntningar på Polismyndigheten, i kombination med begränsade resurser, resulterar 
ofta i att polisverksamhet där förbättringsbehov får stor uppmärksamhet i media prioriteras 
framför verksamhet som ger intryck av att polisen lyckas med sitt uppdrag. Det uppstår en risk 
för organisatoriska felprioriteringar när vissa verksamhetsgrenar ger sken av att fungera 
tillfredsställande, trots att så inte är fallet. Det finns också en risk att dåligt fungerande 
arbetsmetoder behålls på grund av att deras effekter uppfattas som framgångsrika. Polisens 
sätt att kommunicera om sitt trafiksäkerhetsarbete utgör ett tydligt exempel på båda 
ovanstående effekter.   

340 Holgersson, Grahn & Wictorsson, 2020, sidan 48. 
341 Framkommit efter dialog med personal på nationell och regional nivå inom Polismyndigheten. 
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7. Polisens utredningsverksamhet
7.1 Inledning 
Temat om skönmålningar och att försvåra granskning fortsätter i detta kapitel genom att 
beskriva Polismyndighetens utredningsverksamhet. På samma sätt som inom andra verk-
samhetsområden inriktar sig polisens kommunikation på att ge intrycket av att verksamheten 
inom detta område fungerar väl.  Att det för en utomstående kan vara svårt eller omöjligt att 
bedöma kvaliteten på utredningsarbetet är gynnsamt för möjligheten att skapa en positiv bild 
av polisens förmåga.  

När olika tillkortakommanden i polisens utredningsverksamhet har uppmärksammats har 
Polismyndighetens reaktion följt samma mönster som beskrivits i tidigare kapitel. I kapitlet 
framkommer att tillrättalagda bilder i kombination med att granskningar försvårats har haft 
en negativ påverkan på möjligheten att utveckla polisens utredningsverksamhet.  

7.2 Några uppmärksammade brister i utredningsarbetet 
I väl fungerande förundersökningar bedrivs arbetet objektivt. Alternativa hypoteser prövas 
och förhörspersonen ges utrymme att lämna sin berättelse utan att förhörsledaren försöker 
pressa fram en utsaga som bekräftar en viss hypotes – exempelvis om den misstänktes skuld. 
Utredningar vid grövre brott bygger på ett brett spaningsarbete där alla spår och tips tas emot, 
utreds och värderas342. I följande avsnitt presenteras övergripande orsaker till att 
utredningsarbetet ibland fungerar mindre bra. 

7.2.1 Ärenden som är möjliga att utreda utreds inte 
Offentlig kritik mot sättet att bedriva förundersökningar resulterar ofta i en omdisponering av 
resurser inom utredningsverksamheten. En ökad aktivitet gällande vissa ärendetyper leder till 
motsvarande minskning för andra ärendetyper. Att kritik påverkar vilka ärenden som polisen 
för tillfället satsar på gäller även för enskilda fall, exempelvis: 

”Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot polisens sätt att hantera ett 
grovt rån /…/ JO skriver i sitt beslut att polismyndighetens hantering av ärendet 
”ger ett oprofessionellt intryck”. ”En sådan på gränsen till nonchalant 
handläggning av en förundersökning om ett så allvarligt brott är självfallet 
fullständigt oacceptabel och ägnad att allvarligt skada förtroendet för polisens 
brottsutredande verksamhet.”343 

JO:s granskning fick myndigheten att lämna följande kommentar: 

"Polismyndigheten ser mycket allvarligt på hur förundersökningen bedrivits och 
beklagar det sätt på vilket målsäganden har blivit behandlad. 
Förundersökningen har emellertid /…/ återupptagits /…/ utredningsåtgärder 
kommer snarast att vidtas."344 

342 Jakobsson Öhrn, 2016; Bring & Diesen, 2009. 
343 DN, 2009  
344 Fadakar, 2009.  
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Men problemet med sättet att utreda rån var inte avgränsat till detta fall. Att polisen inte 
vidtar de utredningsåtgärder som skulle göra det möjligt att klara upp brott har påtalats i 
många sammanhang för olika typer av brott345. Det finns en inställning att försöka hitta 
anledningar att kunna skriva av ärenden istället för att se möjligheter att kunna driva ärendena 
vidare346. I exempelvis en djupstudie som Brå gjorde av 615 misshandelsanmälningar framkom 
att det i nedlagda ärenden inte vidtagits utredningsåtgärder som var möjliga att göra: 

”I 60 procent av de nedlagda anmälningarna finns möjliga trådar som polisen 
inte dragit i. De motsvarar nästan hälften av alla inkomna anmälningar (48 %). 
Det tyder på att det finns en stor potential att öka personuppklarningen”347  

Likaså har kritiken från JO varit omfattande: 

”Redan i den första av de ämbetsberättelser som jag medverkat till sedan mitt 
tillträde tvingades jag konstatera att det fanns allvarliga brister i polisens arbete 
med att utreda såväl s.k. vardagsbrottslighet – som t.ex. bedrägeri, stöld och 
misshandel av normalgraden – som brott begångna av eller mot ungdomar /…/ 
Jag kan nu, fyra år senare, konstatera att dessa allvarliga brister i den 
brottsutredande verksamheten tycks bestå /…/ Det torde ha framgått att jag är 
mycket bekymrad dels över de brister jag ansett mig kunna konstatera i den 
brottsutredande verksamheten, dels över att jag från min horisont inte tycker 
mig kunna skönja några tecken på att läget är på väg att förbättras”348 

Kritiken mot att polisen inte vidtar de utredningsåtgärder som borde göras är ett 
återkommande tema349 och längre fram i detta kapitel kommer det exemplifieras hur 
Polismyndigheten hanterar kritik mot utredningsverksamheten. 

7.2.2 Låsa sig vid en hypotes 
Ett annat problem vid utredningar av brott är när polisen tidigt låser sig vid en hypotes. Det 
finns en bristande förmåga att beakta alternativa hypoteser. Tomas Quick-fallet är ett tydligt 
exempel på detta350, men det finns en mängd andra fall. En som fick erfara detta var en då 68-
årig man som bodde i Småland. Hans fru hade blivit dödad av en älg när hon var ute och gick 
med hunden i skogen. Polisen låste emellertid fast sig vid hypotesen att det var maken som 
mördat sin fru. Omständigheter som talade emot att han var gärningsman bortsåg polisen 
ifrån. Till slut var det en älgexpert som efter ett år löste gåtan. Maken hade dock fått sitt liv 
förstört351. Han är inte ensam om denna upplevelse352, men den bristande förmågan att ta in 
alternativa hypoteser får inte enbart stora konsekvenser för oskyldiga personer, utan får även 
andra följder. Om arbetet initialt fokuseras på fel person och att det fästs lite tanke vid 

345 Polismyndigheten, 2020; 2021. 
346 Se till exempel Holgersson, 2014a. Även framkommit vid kontakter med polisanställda och genom 
deltagande i polisverksamheten. 
347 Brå (2009), sidan 35.  
348 348 JO-beslut 2672-2008, sidan 4-8. 
349 t.ex. Lakomaa, 2015; Vaccari, 2017; Ploog, 2017; Holgersson, 2018a; Persson & Velizelos, 2021;  
Polismyndigheten, 2021k.  
350 SOU 2015:52.  
351 Dükler, 2019; TV, 2021b. 
352 Se fler exempel nedan. 
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alternativa hypoteser är risken att den verkliga gärningsmannen går fri. Det mest 
uppmärksammade fallet i Sverige är Palmemordet. Att för tidigt i utredningsarbetet låsa sig 
till en hypotes är dock ett återkommande problem.  

Denna typ av beteende upprepades exempelvis vid mordet på Anna Lindh. Trots att Polis-
myndigheten fick gärningsmannen serverad på ett silverfat viftades denna information initialt 
bort353 eftersom fokus i så hög grad lades på en annan hypotetisk gärningsman. Ett par kom 
in på polisstationen i Solna i syfte att få en person, som de trodde hade med mordet att göra, 
avhyst från sin lägenhet. Polisen meddelade att mördaren redan var häktad och paret fick 
hjälp av polisen att avhysa Anna Lindhs verkliga mördare från sin bostad. När det gäller 
kvaliteten på utredningsarbetet kan också nämnas att taxichauffören som kört Anna Lindhs 
mördare förhördes först 6 månader efter händelsen354.  

7.2.3 Brister i förhörsmetodik 
Ett annat problem som har en koppling till fenomenet att låsa sig vid en hypotes är 
tillvägagångssättet vid förhör. Även här räcker det med att begränsa sig till uppmärksammade 
rättsfall för att hitta en mängd exempel på stora brister i polisanställdas förhörsmetodik. För 
att återgå till ärendet med Anna Lindh, agerade förhörsledaren när det gäller den första miss-
tänkte på ett sätt som följer förespråkade förhörsmetoder och best practice355. Så skedde 
även vid de inledande förhören med Anna Lindhs verkliga mördare. Förhören övertogs dock 
av en ny förhörsledare som använde sig av metoden att pressa fram ett erkännande genom 
att slå näven i bordet, vilket ledde till att mördaren vägrade att ställa upp på förhör under en 
månads tid356.  

Kevin-fallet är ytterligare ett uppmärksammat fall där förhörsmetoderna har kritiserats. 
Pojkarna som misstänktes tvingades berätta sådant som de försökt säga inte stämde. De 
utsattes för långa förhör som till stor del innehöll ledande och påtryckande frågor357. Det finns 
en kunskap bland många utredare inom polisen hur förhör ska hållas358, men det finns också 
en subkultur som går ut att förhör ska hållas så att ett erkännande kommer snabbt359. 

7.2.4 Bristande förmåga att säkra spår och att lära sig av misstag 
I media spreds en positiv bild av att polisen tagit hjälp av släktforskare för att lösa 
dubbelmordet i Linköping360. Det som däremot nästan inte fick något utrymme alls i media var 
att polisen hade kunnat gripa mördaren tidigare genom så kallat klassiskt polisarbete. 
Gärningsmannen stämde väl in på gärningsmannaprofilen361 och han bodde i Linköping. Han 
hade dessutom kallats på ett DNA-test som han vägrat att infinna sig till, men polisen hade 
inte vidtagit några åtgärder med anledning av detta362. Vid rättegången framkom dessutom 

353 Malmström, 2004.  
354 Uppgifter från förundersökningen på mordet på Anna Lindh samt från överskottsmaterial (slasken). 
355 Jakobsson Öhrn, 2016. 
356 Uppgifter från förundersökningen på mordet på Anna Lindh samt från överskottsmaterial (slasken). 
357 Nordbeck & Sundberg, 2017.  
358 Genom att utredare genomgått utbildningar. 
359 Nyberg, ,2010; Jakobsson Öhrn, 2016. 
360 Andrén, 2020; Axelsson, 2020.  
361 Skogelin, 2020.  
362 Gelin & Brantemo, 2020. 
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att ett vittne, som var barndomskamrat med gärningsmannen, vid två tillfällen vänt sig till 
polisen för att tipsa om gärningsmannen363. När det gäller brister i klassiskt polisarbete går det 
även att dra paralleller till det uppmärksammade mordet på flickan Engla, där polisens sätt att 
agera fick fatala konsekvenser. Detta mord hade sannolikt kunnat förhindras om polisen inte 
hade ignorerat att DNA-topsa den nu dömde mördaren i samband med utredningsarbetet av 
ett tidigare mord364. Om dubbelmördaren i Linköping hade utfört ytterligare en allvarlig 
våldshandling efter det att han vägrat infinna sig till topsning hade det blivit en stor skandal. 
Nu uppstod ingen debatt kring polisens bristande förmåga att dra lärdomar av tidigare 
misstag.  

Det är tillräckligt att begränsa sig till enbart uppmärksammade rättsfall för att åskådliggöra 
bristande polisarbete. Det kan nämnas att lasermannen hade kunnat stoppas innan 
skjutningarna om polisen hade undersökt en cykel som han ställde ifrån sig vid ett bankrån. 
På cykeln fanns ett personnummer som gick att knyta till lasermannen365. Även det uppmärk-
sammade Lindomefallet hade sannolikt fått en annan utgång om polisen hade utfört de 
åtgärder som borde ha vidtagits på brottsplatsen366. Det hade då kunnat bli en fällande dom 
mot den 89-årige Ernst Olssons mördare.  

Sammantaget finns en utbredd kultur som innebär att polisen inte lär sig av sina misstag. 
Samma typ av felbeteenden i utredningsarbete upprepas därför gång på gång. Den bristande 
förmågan att lära sig av sina misstag bottnar i att det finns ett utpräglat motstånd mot analyser 
och utvärdering367. Ett exempel är forskningsrapporten om polisens utredningsarbete av hat- 
och demokratibrott som lyftes fram i kapitel 4. Polisen tog inte tillvara på de konkreta förslag 
som presenterades på hur denna verksamhet kunde förbättras.  Ett annat exempel är en 
granskning av Lindomefallet som genomfördes inom ramen för en kurs på Polishögskolan. 
Rapporten väckte starka känslor hos anställda, som bland annat var upprörda för att det inom 
ramen för granskningen begärts ut undersökningsmaterial från SKL (Statens kriminaltekniska 
laboratorium) som låg till grund för kritiken mot brottsplatsundersökningen. Det var nära att 
rapporten resulterade i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO)368. Att Polismyndigheten 
inte utvärderar sin verksamhet och därigenom lär sig av sina misstag är ett tydligt mönster 
inom andra områden än utredningsverksamheten, vilket bland annat behandlas i kapitlen om 
gängbrottslighet, polisens trafiksäkerhetsarbete och polisens arbete mot hatbrott.  

363Linköpings tingsrätt, B 2426-20, sidan 8. 
364 Sjöberg, 2008. 
365 Carlsson, 1995. 
366 Håkansson, 1995. 
367 Framkommit vid intervjuer i ett flertal forskningsstudier (se exempelvis Holgersson, 2020; 2019b; 2018b); se 
även Andersson Arntén, 2013; Polismyndigheten, 2019c; 2020c; 2021l.  
368 Enligt kursansvarig (e-post oktober 2020). Dåvarande studierektor minns också att rapporten väckte mycket 
upprörda känslor där hans agerande bidrog till att sansa agerandet mot rapporten – vilket medförde att en JO-
anmälan inte gjordes. Studierektorn menade att den kraftiga reaktionen var ett tydligt tecken på den kultur som 
fanns och fortfarande finns inom polisen som han har inblick i genom en involvering i polisens kursverksamhet 
för utredare (telefonsamtal oktober, 2020).   
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7.3 Hur hanterar polisen påtalade brister i utredningsverksamheten? 
7.3.1 Återkommande budskap om att utredningsverksamhet är på väg att förbättras 
Kritiken mot Polismyndighetens utredningsverksamhet har varit ett återkommande tema hos 
både JO369 och i media370. Nästan lika återkommande som kritiken har Polismyndighetens 
budskap varit att utredningsverksamheten är på väg att förbättras varit: 

”Projektledaren om mängdbrottsprojektet: Det största sedan 
närpolisreformen”371 

”JUST INOM utredningsverksamheten tror jag att vi kommer att göra 
framsteg…372   

”Krafttag för bättre utredningar”373 

Trots att utredningsarbetet inte utvecklats på det sätt som förespeglats har polisen åter-
kommande gånger presenterat sin utredningsverksamhet i positiva ordalag.  Exempelvis lyfte 
Stockholmspolisen fram arbetet på en bedrägerienhet i ett stort reportage under rubriken:  

”Bidragsbrotten är många och prioriterade”374 

Drygt ett år efter reportaget granskade JO 1168 ärenden som handlagts på denna bedrägeri-
enhet.  Av dessa ärenden var det endast 33 som inte hamnade på listan över ifrågasatta 
handläggningstider. Sjuttiofem procent av ärendena på bedrägerienheten hade inte tilldelats 
en utredare. JO konstaterade att Polismyndigheten återkommande gånger i sina yttranden till 
JO hänvisat till att ”erforderliga åtgärder har vidtagits i syfte att förbättra utrednings-
verksamheten inom myndigheten och att den nya organisationen ger bättre förutsättningar 
för ett mer effektivt och rättssäkert utredningsarbete”375. JO valde att vänta tre år efter 
införandet av den nya polisorganisationen innan en granskning genomfördes. Detta med 
hänsyn till att det kan ta tid innan en ny organisation fungerar tillfredsställande376. Men det 
hjälpte inte. JO skrev i sitt beslut att:    

”Resultatet av den nu gjorda granskningen är det mest nedslående vad gäller 
bristerna i polisens brottsutredande verksamhet som jag har kommit i kontakt 
med under mina sex år som chefsjustitieombudsman /…/ Polismyndigheten och 
ytterst dess ledning förtjänar mycket allvarlig kritik för de brister som 
uppdagats.”377 

År 2021 presenterade interrevisionen en uppföljande granskning av Polismyndighetens arbete 
med bedrägeribrott. Det framfördes att olika åtgärder genomförts sedan förra granskningen 

369 Se t.ex. JO 2672-2008, JO 6183-2008, JO 3148-2011 och JO 1628-2015. 
370 Einerstam, 2016;  Sydsvenskan, 2017; Sundquist, 2017; By, 2018.     
371 Polismyndigheten i Stockholm, 2006.  
372 Polismyndigheten i Stockholm, 2009. 
373 Polismyndigheten i Stockholm, 2010.. 
374 Polismyndigheten i Stockholm, 2007 
375 JO 2576-2009, sidan 1. 
376 JO 2576-2009, sidan 1. 
377 JO 2576-2009, sidan 10. 
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fem år tidigare, men att i stort sett inga åtgärder vidtagits i huvuddelen av ärendena, det vill 
säga i ärenden där beslut fattats om att inte inleda en förundersökning. Internrevisionen 
bedömning var att anmälningsupptagningen i de granskade ärendena generellt sett inte håller 
tillräcklig kvalitet för att möjliggöra för förundersökningsledaren att fatta väl avvägda och 
rättssäkra beslut. Oftast vidtas inga åtgärder från polisens sida i syfte att komplettera eller 
klargöra inkomna anmälningar och internrevisionen drog slutsatsen att det finns en generell 
brist på aktiva polisiära utredningsåtgärder innan beslutet fattas att inte inleda en 
förundersökning. Polisens nationella utredningsdirektiv följs inte. och tolk har inte anlitats i 
något fall av de ärenden som granskades, trots att det borde ha gjorts, menade 
internrevisionen.  

Internrevisionen påtalade att ”Medborgare ska kunna förvänta sig att de brott som anmäls 
bedöms kvalificerat och korrekt, och att de brott som har förutsättningar att nå lagföring 
utreds”378. Internrevisionen fann dock att Polismyndigheten inte har följt Rättegångsbalkens 
regelverk när de beslutat om att inte inleda förundersökning i de granskade bedrägeri-
ärendena. Det saknas en aktiv förundersökningsledning och beslut att inte inleda 
förundersökning fattas generellt utan relevanta underlag. Det är dessutom vanligt att det av 
ett beslut framstår som att polisen vidtagit åtgärder trots att så ej är fallet. Ett exempel som 
internrevisionen specificerar är användningen av uttrycket ”Vidare utredning torde ej leda till 
att brott kan styrkas mot viss person” som kan ge sken av att utredningsåtgärder vidtagits 
även om så inte varit fallet379. Internrevisionen konstaterar att beslutsgrunderna verkar 
användas summariskt och är i många fall felaktiga och missvisande. 

I internrevisionens rapport framfördes vidare att regeringens mål är att skadeverkningarna av 
brott ska minska och att verksamheten till stöd för brottsoffer ska bedrivas med hög kvalitet 
på ett effektivt och rättssäkert sätt. Internrevisionen konstaterade emellertid att i de 
granskade ärendena inte förekom någon kommunikation utöver Polismyndighetens ”enkel-
riktade beslut om att förundersökning inte inleds” mellan Polismyndigheten och målsägarna/ 
brottsoffren380.  

Internrevisionen pekade också på att information som finns, eller borde ha funnits i de 
granskade ärendena, går förlorad. Den kommer inte till användning för operativa 
brottsanalyser. Internrevisionen menade att konsekvenserna av detta blir allvarliga eftersom 
risken är att polisen missar att många mindre brott sammantaget kan röra sig om grova 
bedrägerier.  

Det är inte enbart arbetet med bedrägeriutredningar som uppvisat stora problem. Det 
förekommer i dagsläget (hösten 2021) att det påstås att läget är grönt när det gäller 
utredningsverksamheten trots att utredarna inte alls hinner hantera ärenden på det sätt de 
borde och att de upplever sin arbetsstation som ohållbar381.  Det som presenterats ovan i 
detta kapitel kan sättas i relation till hur utredningsverksamheten framställs av Polis-
myndigheten i olika sammanhang för att tydliggöra skillnaden mellan den presenterade bilden 

378 Polismyndigheten, 2021k, hänvisar till Polismyndighetens verksamhetsplan för 2019, sidan 8. 
379 Polismyndigheten, 2021k, sidan 19. 
380 Polismyndigheten, 2021k, sidan 11. 
381 Framkommit vid kontakter med fem polisanställda från två olika regioner. 
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jämfört med hur verksamheten fungerar i realiteten. Encrochat och andra liknande uppgifter 
som erhölls från utländsk polis har av flera interna källor382 framförts vara räddningen för 
Polismyndigheten att kunna sprida ett positivt budskap om utredningsverksamheten. Det har 
gjort att de stora problem som finns i polisens utredningsverksamhet hitintills inte på ett 
tillräckligt tydligt sätt har synliggjorts. Dessutom har forskare bidragit till att skapa för-
hoppningar om att utredningsverksamheten är på väg att förbättras383. Att problem under-
trycks minskar möjligheterna att verksamheten utvecklas på ett önskvärt sätt.  

7.3.2 Återkommande mantran och andra typer av vanligt förekommande beteenden 
Uppmärksammade tillkortakommanden i utredningsverksamheten har hanterats genom 
tillämpandet av olika kommunikationsstrategier. I detta avsnitt framgår att Polismyndigheten: 

 Använder sig av samma typ av mantran som (bort)förklaring till
Polismyndighetens tillkortakommanden

 Chefer kommer med påstående som inte kan styrkas
 Höga chefer undviker att bli intervjuade av insatta journalister
 Polismyndigheten är inte tillmötesgående om uppgifter begärs ut
 Polismyndigheten hänvisar till att det startats upp insatser

I dagens läge bemöts kritik mot polisens utredningsverksamhet ofta med att det behövs mer 
personal och att utredningsresultaten inte utvecklas på ett önskvärt sätt beroende på den 
hårda arbetsbelastningen som blir följden av alla skjutningar384. Tidigare har andra förklaringar 
också förekommit, som till exempel att en pågående omorganisation inte satt sig385.  

Ett vanligt argument från Polismyndighetens sida är att hänvisa till att grova brott tar stora 
resurser. I media har det emellertid framgått att dessa utredningar inte prioriteras på det sätt 
som myndigheten gett sken av386. Om det vore så att utredningsresultaten som Polismyndig-
heten menar i hög grad påverkas av skjutningar vore det rimligt med goda utredningsresultat 
i de områden där skjutningarna minskade kraftigt. Likaså borde det vara enkelt att kunna 
iaktta tydliga skillnader i utredningsresultaten mellan olika områden enbart genom att studera 
statistiken över skjutningar. Det har varit svårt att se att så skulle vara fallet387. 

En befattningshavare som under lång tid haft en central roll i polisens arbete mot grova brott, 
menade att situationen blivit värre genom att utbildningsinsatserna varit otillräckliga och att 
utredare kastats från det ena grova brottet till det andra: ”förutom de personliga 
konsekvenserna i form av att utredare mår dåligt och riskerar att bli sjukskrivna, påverkas 
utredningarna genom att färre mord klaras upp. Det är ett dåligt betyg för 
Polismyndigheten”388. Hur biträdande rikspolischefen svarade på denna kritik i SVT389 
åskådliggör det mönster som identifierats och beskrivits tidigare i denna rapport: 

382 Framförts vid personliga möten och telefonsamtal. 
383 Se t.ex. Tano, 2019;  Törnkvist, 2018.  
384 Horvatovic, 2017; TV4, Carlbaum, 2020; 2021c; Nordenhem, 2021.  
385 Örstadius, 2016; Wierup, 2016. 
386 Salihu, 2021a. 
387 Utifrån olika utredningsstatistik på region, polisområde och lokalpolisområdesnivå. 
388 Salihu, 2021b.  
389 Bengtsson, 2021.  
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(Journalist): Järvapoliserna pratar om frustration, uppgivenhet och till och med 
skam. Hur reagerar du på det där? 

Ja, men det är oerhört lätt att förstå frustrationen. Vi är alldeles för få poliser. 
Och det begås alldeles för många grova brott. Vi har våldsbrottsligheten! Vi har 
också mycket annan organiserad brottslighet. Så i grunden är det naturligtvis så 
att vi är alldeles för få poliser. Och det är därför som tillväxten inom polisen – och 
uppgraderingen av yrket – är så otroligt viktigt. 

(Journalist): Men du, polisen har ju ändå fått mer och mer resurser de senaste 
åren, men uppklarningsnivån ser ju inte så bra ut ändå. Ett enda av de här 17 
fallen med dödsskjutningar i Järva har klarats upp. Ett enda! Alltså, varför är inte 
polisen mer effektiv? 

Polisen lagför ju väldigt många individer. Fler och fler! Och det är väldigt 
glädjande också att vi lagför allt fler som sitter högre upp i hierarkierna. Så att: 
vi lagför allt fler! Vi har haft väldigt stora framgångar i Järva och på andra 
områden också! 

(Journalist:) Men är du nöjd med ett enda uppklarat fall av de här 17? 

Nej, men sen är det så att gängskjutningarna är alltid är väldigt svåra att klara 
upp. Det är brott som sker utomhus. Det är brott som sker med skjutvapen. Där 
det inte finns någon direkt koppling mellan offer och gärningsman. Dom är alltid 
svåra. Vi behöver nya verktyg också. Vi såg det väldigt tydligt med Enchrochat: 
vilken möjlighet vi fick när vi kunde proaktivt avlyssna de här personerna. Då får 
vi många fler lagförda. Så det är klart att vi inte är nöjda. Vi behöver nya verktyg. 
Vi behöver bli fler.  

Men man ska också veta att vi jobbar väldigt hårt. Och det gör man inte minst i 
Stockholmsregionen, med att bli bättre på att utreda de här brotten. Det handlar 
om att bli fler utredare. Absolut. Men det handlar också om att bli snabbare den 
första timmen. Vi pratar väldigt mycket om den här gyllene första timmen. Där 
vi upplever att vi blir starkare. 

De svar som biträdande rikspolischefen framförde handlar i huvudsak om att få fler anställda 
och bättre verktyg. Polismyndigheten ska inte lastas för något, utan tvärt om påstås bland 
annat att polisen har ”haft väldigt stora framgångar i Järva och i andra områden”. Vad dessa 
framgångar består av är oklart. Det kan åtminstone inte handla om att utreda skjutningar som 
intervjun gällde. Likaså är det oklart vad det finns för underlag för påståendet att polisen blivit 
starkare den första timmen efter en skjutning. Någon handling som styrker påståendet har 
efterfrågats, men på drygt en och en halv månad har Polismyndigheten inte kunnat leverera 
något sådant. Om man i efterhand efterfrågar ett underlag för denna typ av påståenden kan 
det som utspelade sig användas som ett typfall på Polismyndighetens agerande och vilken 
grund det finns för polischefers säkra och precisa påståenden390. Det framgick av e-
postkonversationen att biträdande rikspolischefens påstående om att polisen blivit starkare 
den första gyllene timmen inte handlade om den första timmen, utan om de första timmarna. 

390 Se bilaga 5. 
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I sina svar kom Polismyndigheten med nya påstående i sina svar som inte besvarades när det 
ställdes uppföljande frågor391.  

I normalfallet efterfrågas inte ett underlag när höga representanter från Polismyndigheten 
kommer med påståenden som ger ett trovärdigt intryck. Under intervjun på SVT gör 
polischefen även andra påståenden som kan problematiseras, t.ex. att det alltid är väldigt 
svårt att klara upp gängrelaterade skjutningar för att ”Det är brott som sker utomhus”.   

Den framförda förklaringen från polischefen att brotten är svårutredda för att de sker utom-
hus kan ses i ljuset av Polismyndighetens förklaring till den låga uppklarningen vad gäller våld 
i nära relation: brotten uppges vara svårutredda för att de sker inomhus – där ingen ser 
dem392. När det gäller den låga uppklarningen av skjutningar är förklaringen från Polismyndig-
hetens sida således den motsatta – att de sker utomhus. Vidare anges den nära relationen 
som ett problem för att utreda relationsvåld, medan förklaringen när det gäller skjutningar är 
att det inte finns någon direkt koppling mellan brottsoffer och gärningsman. Av polischefens 
yttrande är det lätt att få intrycket att han menar att huvuddelen av skjutningarna handlar om 
att en gärningsman gått ut och skjutit någon, utan något som helst bakomliggande motiv som 
är utredningsbart. Vidare går det att ställa frågor kring uttalandet om den proaktiva 
avlyssningen. Ett proaktivt arbetssätt borde innebära att brott förebyggs – inte att det 
resulterade i många brott som gärningsmän sedan kunde lagföras för393.  

I samband med det granskande reportage som resulterade i ovanstående intervju försökte 
SVT intervjua rikspolischefen. Det visade sig omöjligt att få till en intervju inför sändningen för 
att ha med i Rapport samt publiceringar under dagen till exempel i Morgonstudion och svt.se. 
Däremot kunde ställföreträdande rikspolischefen medverka, men då endast i Aktuellt-studion, 
meddelade Polismyndighetens presstalesperson. Reportern efterfrågade någon annan inom 
Polismyndigheten som kunde bemöta kritiken till andra publiceringar än den i Aktuellt, men 
detta avböjdes av myndigheten. Den påläste reportern konstaterade att han inte fick 
möjlighet att få kommentarer394 ”i ett ämne som är av stort samhällsintresse” och att 
Polismyndighetens sätt att agera ”försvårar granskande journalistik”395.  

I anslutning till kritiken i SVT396 framkom i DN att Stockholmspolisens ledning beslutade om en 
satsning på att utreda flera år gamla bedrägeriärenden. Det var brott där köpare på Blocket 
och andra internetanvändare hade lurats på mindre belopp. Ett trettiotal poliser som i vanliga 
fall arbetade med betydligt mer kvalificerad brottslighet tvingades lägga allt pågående arbete 
åt sidan. En utredare framförde att det är ”En sanslös prioritering när det ser ut som det gör 
på gatan”. Irritationen bottnade även i att många av de som kommenderades in till insatsen 
hade obefintlig eller liten erfarenhet av utredningsarbete, vilket innebar ett behov av mycket 
handledning och stöd397.  

391 Se bilaga 5. 
392 Se t.ex. P4, 2019. 
393 I kapitel 3 framgår att polismyndigheten inom ramen för Trojan Shield hävdad att de förbyggt tio planerade 
mord, men de lyckades inte styrka att så var fallet genom att kunna presentera något diarienummer gällande 
detta (anmälan för förberedelse eller stämpling till mord). 
394 Se Holgersson & Grahn, 2021 där det framgår att det är ett vanligt förfaringssätt att Polismyndigheten 
undviker att höga chefer blir intervjuade av journalister som är väl insatta i ett ämne. 
395 E-post från journalist (oktober 2021). 
396 SVT, 2021c; Salihu, 2021a.   
397 Wierup, 2021a. 
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DN försökte förgäves nå biträdande regionpolischefen i Stockholm som hade beslutat om 
insatsen. Prioriteringen försvarades av en annan chef som framförde: ”Även om 30 personer 
är en stor resurs måste vi komma ihåg att vi har 7000 anställda inom polisen i Stockholm.”398. 
Helt plötsligt hänvisades till den omfattande personalresurs som finns att tillgå i Stockholm. 
Argumentet kan jämföras med det återkommande budskapet om den stora personalbristen, 
och att Stockholmspolisen några veckor tidigare hade lånat in personal från polisregion Väst 
på grund av dödskjutningarna. Då skulle en liten personalförstärkning399 göra skillnad och 
resultera i att det gick att ”förebygga den här typen av brott, lagföra de gärningsmän som 
finns och återställa tryggheten i området”400.  Några veckor senare när en större personal-
styrka avsattes för att arbeta med gamla bedrägeriärenden hade personalfördelningen ingen 
betydelse.  

Ett argument från chefen i mediaartikeln i DN var att det var bra att utreda bedrägeribrott 
eftersom gängkriminella ägnar sig åt denna typ av brottslighet401. Samma typ av argument 
framförde rikspolischefen vid en annan intervju402. Det utredningsarbetet som genomfördes 
riktade emellertid inte in sig specifikt på gängkriminella, utan urvalsgrunden var i stället 
ärenden som var så gamla att de skulle preskriberas inom kort. Polischefernas hänvisning om 
satsningens betydelse för arbetet mot gängkriminalitet var mer eller mindre riskfritt även om 
åklagaren visserligen uppgav att det var osäkert hur många av dessa ärenden som skulle kunna 
leda till fällande domar eftersom de var så gamla403. Det tar lång tid innan det finns möjlighet 
att syna relevansen i denna typ av uttalandena från höga polischefer. Då är yttrandena glömda 
och i normalfallet inte längre intressanta att kontrollera för media. Det utgör därför inget hot 
mot Polismyndigheten att komma med denna typ av svårkontrollerbara utsagor. Det kan 
förklara varför de är så vanligt förekommande.  

Om Polismyndigheten ville angripa den grova organiserade brottsligheten genom att utreda 
bedrägeriärenden hade det med tanke på det som framkommer tidigare i detta kapitel varit 
lämpligt att försöka åtgärda problem i utredningsprocessen med bedrägeriärenden i stället 
för att tillsätta en tillfällig insats. Att inleda insatser är dock ett vanligt förekommande 
förfaringssätt som också framkommer i flera kapitel. Att den tillfälliga satsningen under årets 
sista månader har koppling till den inriktning som finns att kunna redovisa statistiskt tilltalande 
resultat går inte att utesluta (se nedan).   

7.3.3 En kontinuerlig strävan att visa upp goda resultat 
Polismyndighetens kontinuerliga strävan att kunna visa upp goda resultat för 
utredningsverksamheten har ibland orsakat kritik i media. DN pekade på att Polismyndig-
heten återkommande gånger i debattartiklar och informationsmaterial samt på egna 
hemsidor presenterat skönmålade resultat för utredningsverksamheten. Leif GW Persson 
beskrev denna kommunikationsstrategi: 

398 Wierup, 2021a. 
399 Bl.a. några utredare från region Väst. Med några brukar menas 3-5 stycken. 
400 Älverbrandt, 2021. 
401 Wierup, 2021. 
402 Sverigesradio, 2021a. 
403 Wierup, 2021a. 
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”– Det är naturligtvis alldeles åt helvete. Det är kosmetika. Man har lagt på ett 
tjockt lager puder” 404 

Polismyndighetens agerande har inte påverkats av detta kritiska ifrågasättande, vilket bland 
annat tydliggörs av hur rikspolischefen uttryckte sig i förordet till årsredovisningen för år 2018. 
I det positiva budskapet om utvecklingen av utredningsresultaten som förmedlades framgick 
inte att 99,7 procent av ökningen berodde på fler rapporterade trafik- och narkotikabrott405. 
Dessa brott uppdagas i normalfallet genom att en polisanställd iakttagit ett brott. Av den 
anledningen lagförs eller delges den misstänkte ofta brottet direkt på brottsplatsen. Dessa 
former av polisinitierade brott är enkla ärenden att redovisa och räknas in i utrednings-
resultaten.  

I förordet till nästföljande årsredovisning uttryckte rikspolischefen att det ”syns en fortsatt 
försiktigt positiv utveckling av brottsuppklaringen”406. En hänvisning gjordes till att antalet 
redovisade ärenden till åklagare hade ökat med 1 %, men om trafik- och narkotikabrott 
räknades bort hade antal redovisade ärenden till åklagare sjunkit. Det som heller inte framgick 
av rikspolischefens positiva budskap om utredningsverksamhetens utveckling var att andelen 
redovisade ärenden till åklagare inte hade haft en positiv utveckling under året (- 0.1 %) och 
att antalet öppna ärenden äldre än 12 månader hade ökat.  

Ovanstående resultat bör ses i ljuset av att Polismyndigheten de senaste åren fått ett stort 
resurstillskott och att antalet polisanställda ökat kraftigt. I slutet av december år 2020 hade 
antalet polisanställda ökat med drygt 19% jämfört med år 2016407. Precis som vid den tidigare 
resursförstärkningen mellan år 2006 och 2011 har ökningen dock inte återspeglats i polisens 
utredningsresultat408. Förra gången polisen fick en rejäl resursförstärkning utan att det fick 
den effekt som förväntades initierade politiker en utredning om polisens organisations-
struktur utgjorde ett hinder för att nå ett bättre resultat. Det resulterade i en omorganisation, 
men lite hänsyn tog tills andra viktiga variabler som påverkar polisens resultat409. Eftersom 
huvudskälet till de dåliga resultaten framför allt inte berodde på hur organisationen var 
utformad kunde polisen heller inte förvänta sig att en ny organisation skulle få önskad effekt. 
Det Statskontoret kom fram till i sin slutrapport om ombildningen av den nya myndigheten att 
”utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras även efter ombildningen.”410 var 
därför inte förvånande. Genom en kraftig ökning av antal polisanställda de senaste åren och 
en inriktning på att kunna visa upp statistiskt tilltalande resultat finns dock en möjlighet för 
Polismyndigheten att visa upp bättre resultat utan att verkningsgraden411 ökar.  

I rapporten om hur polisen hanterar journalister framgår att Polismyndigheten är inriktade på 
att organisera arbetet för att på ett enkelt sätt kunna presentera positiva utredningsresultat. 
Det innebär till exempel att brott som är enkla att utreda och därmed även att redovisa ibland 

404 Örstadius, 2011. 
405 Se Gummesson, 2019.  
406 Polismyndigheten, 2020a, sidan 4  
407 Regeringskansliet, 2021.  
408 Vilket bland annat framkommer i rikspolischefens yttrande att det med tanke på polisens resurstillskott 
finns mer att hämta (Polismyndigheten 2021a, sidan 4). 
409 Ivarsson Westerberg, 2020. 
410 Sidan 7. 
411 Förhållandet mellan tillförda resurser och det som produceras. 
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prioriteras för att ge positiva resultat, medan svårutredda brott ibland inte utreds 
ordentligt. Detta har vid flertal tillfällen uppmärksammats av media. Senast i oktober 2021 
exemplifierades olika tillvägagångssätt för att förbättra utredningsresultaten under rubriken 
”Fem snatterier är fler än fyra mord nu igen.412 Denna strategi måste beaktas när Polismyndig-
heten framgent hävdar att utredningsresultaten förbättrats.  

Utifrån att målsättningen är en fortsatt kraftig ökning av antalet polisanställda är det 
sannolikt att Polismyndigheten kommer att kunna välja ut fördelaktiga statistiska urval som 
visar på en positiv utveckling av utredningsresultaten. Detta, i kombination med att polisen 
i allt högre grad har börjat informera om utredningsarbete i samband med att åtal väcks i olika 
utredningar, bidrar till att skapa en positiv bild av Polismyndighetens utredningsverksamhet, 
trots att det finns allvarliga strukturella brister. Utredningsarbetet har visserligen ur vissa 
aspekter utvecklats413, men Polismyndigheten har inte åtgärdat grundläggande identifierade 
problem414. Förhållningssättet att hantera utvecklingsbehov skulle kunna liknas vid en tennis-
spelare som förbättrar sin serve och vissa av sina grundslag, men fortfarande har hopknutna 
skor trots upprepade påpekanden.  

7.4 Hård kritik från internrevisionen mot polisens 
utredningsverksamhet 
I en rapport från internrevisionen som publicerades år 2020 fick Polismyndighetens 
utredningsverksamhet hård kritik. Det framgick att kvantitet prioriterades före både kvalitet 
och rättssäkerhet. Internrevisionen slog också ned på att den dominerande kulturen inom 
utredningsverksamheten utmärks av en bristande förändringsbenägenhet när det gäller att 
anamma nya arbetsmetoder. Ett exempel är polisens nationella utredningsmetodik (PNU), 
som trots att det var 14 år sedan den beslutades inte fullt ut har införts415.   

Polismyndigheten tillämpade samma tillvägagångssätt som kunnat iakttas tidigare när 
internrevisionen kommit med allvarlig kritik416. Myndigheten väntar med att offentliggöra 
kritiken från internrevisionen. Det finns möjligheter att anpassa publicering till ett tillfälle då 
risken att kritiken ska få genomslag i media minimeras genom att media har fokus på andra 
frågor. Om ett offentliggörande förskjuts framåt i tiden går det dessutom att avfärda kritiken 
som inaktuell. Internrevisionens rapport om utredningsverksamheten gjordes 2018, men blev 
offentlig först år 2020. Rapporten publicerades när uppmärksamheten kring Operation 
Rimfrost var som störst. Polismyndighetens ansvarige för utredningsverksamheten uttryckte 
vid publiceringen av interrevisionens rapport att kritiken var inaktuell och att en del av 
rekommendationerna redan är omhändertagna av myndigheten417.  

Polismyndigheten kontrollerar internrevisionen genom att kunna styra när publiceringarna av 
granskningar sker. Det är rikspolischefen som påverkar detta. Internrevisionen undviker att gå 

412 Cantwell, 2021a. 
413 Se t.ex. Brå 2021a.   
414 När det gäller exempelvis brister att arbeta efter olika hypoteser, förhörsmetodik och 
brottsplatsundersökningar. Se t.ex.  Michanek, 2021;  TT, 2020b;    Krona, 2021;  Larsson, 2020; TT, 2021c; 
Polismyndigheten, 2021k. 
415 Polismyndigheten 2020c. 
416 Se t.ex. kapitel 5 när det gäller polisens ledningscentraler  
417 Hagström, 2020.  
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i polemik med polisledningen och ifrågasätter således inte att Polismyndigheten avfärdar 
kritiken med en hänvisning till att den är inaktuell. Genom att internrevisionens rapporter 
skickas ut i organisationen för synpunkter innan rapporten publiceras kan dessutom finnas 
möjlighet att påverka internrevisionen att tona ned vissa uttryck och att mer uttrycks mellan 
raderna418. Det går emellertid att hitta exempel på att befattningshavare på internrevisionen 
stått på sig och varit tydliga i sina ställningstaganden.  

När det gäller internrevisionens rapport om utredningsverksamheten valde rikspolischefen att 
lämna flera rekommendationer utan åtgärd. En av dessa handlade om behovet att ta fram en 
kravspecifikation för en brottsutredare och att följa upp effekter av genomförd kompetens-
utveckling. Internrevisionen bedömde det som en ”mycket väsentlig brist” som kan medföra 
”stora negativa konsekvenser” för Polismyndighetens verksamhet och som ”allvarligt” 
påverkar Polismyndighetens måluppfyllelse enligt regleringsbrev. Internrevisionen skriver i 
rapporten att man ”vidhåller att åtgärder behöver vidtas enligt lämnad rekommen-dation”419. 
Att denna åtgärd som gäller just en utveckling av personalens förmåga avfärdas av Polis-
myndigheten kan ses som typiskt för problematiken inom utredningsverksamheten420. Polisen 
har tagit hjälp av ny teknik och även påverkat att lagstiftningen ändrats, vilket gynnat polisens 
utredningsverksamhet. Ambitionen att utveckla personalens förmåga uppvisar emellertid 
stora brister och det kan exempelvis nämnas att enbart 7 av 25 platser är fyllda på Polis-
myndighetens kurs i utbildning av handledare för grundläggande brottsutredning år 2021421.  

7.5 Sättet att bemöta kritik och en bristande transparens 
Kritik mot utredningsverksamheten har många gånger kunnat bemötas på ett framgångsrikt 
sätt av Polismyndigheten. Det förekommer emellertid att journalister både är väl pålästa och 
har ett kritiskt förhållningssätt till de svar som polisen lämnar. Så var exempelvis fallet när 
dåvarande rikspolischef intervjuades med anledning av att Yorkshirepolisen visade sig klara 
upp sju gånger fler inbrott och nio gånger fler bilstölder än polisen i Stockholm. Förklaringen 
från rikspolischefen var att Storbritannien hade en annan DNA-lagstiftning. Journalisten 
hävdade att detta inte påverkade det faktum att den svenska polisen sedan 1995 halverat sin 
uppklarningsprocent när det gäller bilstölder och bostadsinbrott, trots att budgeten ökat med 
30 procent. Rikspolischefen menade att antal anmälningar ökat väldigt mycket kan vara en 
förklaring. När journalisten påtalade: ”Det har de inte – de har snarare minskat”, kunde 
rikspolischefen inte lägga skulden på faktorer som låg utanför polisens kontroll. För att kunna 
ställa kritiska frågor och för att kunna gå bakom polisens uppmålade bilder av sin 
utredningsverksamhet krävs kunskap. Det har dock blivit svårare att kunna förvärva en sådan 
kunskap. En svårighet att få polisanställda att yttra sig och en bristande transparens är två 
orsaker till detta. Ett annat att det inte fattas beslut om att stänga ned mordutredningar, vilket 
gör att det råder fortsatt förundersökningssekretess. 

Det nya förfaringssättet vad gäller att mordutredningar inte stängs ned har gjort det mycket 
svårt att granska Polismyndighetens utredningsverksamhet genom dessa ärenden. Gransk-

418 Framgått bland annat vid kontakter med personal som har erfarenhet av internrevisionens arbete. 
419 Polismyndigheten 2020c, sidan 25. 
420 Men gäller också generellt sett för polisverksamheten. 
421 Kontakt med en av utbildarna som är involverad i denna utbildning. 



7. Polisens utredningsverksamhet

98 

ningar som skulle kunna leda till en press att utveckla verksamheten.  Tidigare har det 
dessutom i utbildnings- och forskningssyfte varit enklare att få tillgång till förhör i avslutade 
ärenden för att kunna analysera hur förhören genomförts. I en pågående studie har polisen 
lämnat ut förhör från ett 20-tal ärenden, men denna transparens har försämrats på senare 
tid. Efter att rättegången om dubbelmordet i Linköping var avslutad och domen vunnit laga 
kraft vägrade exempelvis Polismyndigheten att lämna ut ljudfilerna med förhören med den 
misstänkte422. Likaså lämnades förhören av den misstänkte vid ett annat mord i Södertälje inte 
ut, trots att materialet tidigare lämnats ut och ärendet hade avslutats423. Genom att öppna 
förundersökningar igen går det att förhindra insyn. Detta tillvägagångssätt var också något 
som framkom vid studien där journalister intervjuades när det gällde mindre allvarliga brott.  

Polismyndighetens minskande transparens har försvårat möjligheten att genomföra 
kvalitativa analyser av polisens arbete, vilket gynnar myndighetens kvantitativa fokusering. 
En sådan fokusering kritiserades av Polismyndighetens internrevision424, som menade att 
produktionsstatistik prioriterats framför kvalitet i utredningsverksamheten. Internrevisionen 
menade att detta riskerar att främja så kallad ”pinnjakt”. Forskning har visat att redovisningar 
på en aggregerad nivå är missvisande för polisens utredningsförmåga och därmed ett dåligt 
mått425. Polisens sätt att kommunicera utredningsresultaten går stick i stäv med både 
forskning och internevisionens rapport från år 2020. Det är ett annat strukturellt problem som 
åskådliggörs i flera andra kapitel. 

422 Myndighetsbeslut, Polismyndigheten A422.991/2021. 
423 Tjänstemannabeslut, Polismyndigheten A019.060/2021. 
424 Polismyndigheten, 2020c. 
425 Knutsson, 2013. 
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8. Polisens hantering av vapentillstånd
8.1 Inledning 
Polismyndighetens kommunikationsstrategier används inte bara gällande den operativa 
verksamheten, utan även beträffande olika förvaltningsuppdrag som åligger polisen att 
utföra. Ett av dessa presenteras i detta kapitel. Det framgår att Polismyndighetens sätt att 
kommunicera får liknande effekter för detta verksamhetsfält som för den operativa verksam-
heten. Polisens upprepade löften om att handläggningstiderna för vapentillstånd ska följa 
förvaltningslagen har hos externa aktörer skapat förhoppningar som inte har infriats. Ny kritik 
har följts av nya löften – med samma resultat.   

8.2 Alltid på gång att åtgärdas – enligt polisen 
Polisens hantering av vapentillstånd är ytterligare ett verksamhetsområde som 
återkommande gånger utsatts för kritik426 och där polisen förespeglat att åtgärder mot ett 
uppmärksammat problem är på gång427. Även Justitieombudsmannen (JO) har dragit denna 
slutsats:   

”I ett yttrande till JO i februari 2013 bedömde myndigheten att problemet med 
de långa handläggningstiderna till stor del hade fått en lösning. Det är dock 
tydligt att åtgärderna inte har fått önskad effekt.”428 

Rikspolisstyrelsen framförde till JO att det alltid kommer finnas medborgare som vill ha högre 
servicenivå än vad polisen kan tillhandahålla, men påtalade dock att: ”Men även mot bakgrund 
av detta är det Rikspolisstyrelsens uppfattning att en ansökan om vapentillstånd bör kunna 
handläggas inom 30 dagar”429. JO instämde i att det är ett rimligt krav och kritiserade av den 
anledningen polisens handläggningstider430. Det är åtta år sedan. Kritiken från JO har sedan 
dess upprepats431 och Polismyndigheten har kontinuerligt hänvisat till personalbrist. Trots att 
antal polisanställda ökat med 20 procent sedan år 2016 samtidigt som antal vapenärenden 
minskat de senaste åren432 når Polismyndighetens handläggningstider inte upp till 
förvaltningslagens krav. 

8.3 Ingen polisregion når upp till förvaltningslagens krav på handläggningstider 
Av Polismyndighetens hemsida framgår att ingen av polisregionerna nådde upp till för-
valtningslagens krav på handläggningstider i september-oktober 2021433. I diagram 10 nedan 
markeras förvaltningslagens krav på den övre gränsen vad gäller handläggningstid i vapen-

426 T.ex JO 5481-2011; 6064-2011; 6663-2012; 5529-2013;  5541-2017 7324-2019; Olsson, 2015;  Groop, 2015; 
Tuvesson, 2016; Gustafsson, 2016  
427 Sanchez, 2014; Andersson, 2015; Hellerstedt, 2019 ;JO 5529-2013 även tagit del av mejltrafik mellan journalist 
och polismyndigheten som uppvisar de kommunikationsstrategier som beskrivs i Holgersson & Grahn, 2021; se 
även Holgersson, 2018c. 
428 5529-2013, sidan 8.  
429 JO dnr, sidan 4 
430 JO dnr 5529-2013 
431 5541-2017 7324-2019 
432 E-post där det framgår att antal ärenden minskat sedan 2018 då det inkom 150 492 ärenden jämfört med år 
2021 då det hitintills inkommit cirka 110 000 ärenden (e-post 15 oktober, 2021).   
433 Polismyndigheten 2021. 
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licensärenden (30 dagar) med ett rött streck434. Hösten år 2018 var det bara i polisregionerna 
Mitt och Nord som den genomsnittliga handläggningstiden låg i närheten av de krav som finns 
på den maximala handläggningstid som bör förekomma. Nu435 är även dessa regioner långt 
ifrån en handläggningstid inom den övre gränsen för hur länge ett vapenlicensärende ska ta 
att handlägga.  

Diagram 10. Handläggningstider för vapenlicensärenden i förhållande till den övre gränsen 
för hur länge ett ärende ska ta att handlägga (streckad röd linje)436. 

Utifrån tillgängliga uppgifter framgår att den längsta handläggningstid som de personer som 
söker vapenlicens kan förvänta sig är trettio procent längre jämfört med motsvarande period 
för tre år sedan437. Under innevarande år har antalet JO-anmälningar om för lång väntan på 
vapenlicenser ökat med mer än fyra gånger jämför med föregående år438. Det går att 
konstatera att Polismyndighetens löften om att hanteringen av vapenlicenser ska följa 
förvaltningslagens krav handlat om att kommunicera ut en positiv bild som stämt illa med hur 
polisen i realiteten levt upp till dessa löften. Ny kritik har följts av nya löften som skapat 
förhoppningar, vilket hindrat ett mer övergripande ifrågasättande av Polismyndighetens 
förmåga att hantera detta och andra förvaltningsärenden.   

434 JO dnr 5529-2013 
435 Oktober 2021. 
436 Källa: Polisens hemsida (Polismyndigheten, 2021i) samt svar på E-post efter att begärt att få uppgifter om vad 
det stått på hemsidan gällande handläggningstider år 2018. Vid jämförelsen mellan åren har, i de fall myndig-
heten angett ett intervall, det övre värdet i intervallet redovisats.  
437 Utgår från uppgifter på Polismyndighetens hemsida i förhållande till de uppgifter som angavs på Polismyndig-
hetens hemsida år 2018 (se ovan). 
438 (52 jämfört med 12 anmälningar) Ljung, 2021.  
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9. Nationellt forensiskt center (NFC)
9.1 Inledning 
NFC har inte ett fristående mandat utan är en del av Polismyndigheten. En studie i USA visade 
att en särkoppling mellan brottsbekämpande myndigheter och offentligt finansierade 
kriminaltekniska laboratorier skapar förutsättningar för högre vetenskaplig kvalitativ 
förankring i de forensiska undersökningarna439. Genom nuvarande organisatoriska placering 
av NFC kan befattningshavare på NFC få direktiv om att medverka i aktiviteter för att bygga 
upp tilltalande bilder av Polismyndighetens verksamhet. Presskonferensen vid avslutningen 
av operation Rimfrost som berörs i kapitel tre är ett exempel på detta. Att den forensiska 
organisationen står för en del av informationen kan öka tilltron till ett budskap som 
Polismyndigheten förmedlar. Samtidigt som NFC organisatoriskt lyder under rikspolischefen 
är NFC tillräckligt frikopplat från polisledningen för att det ska finnas förutsättningar att skylla 
uppmärksammade problem på NFC som om det vore en extern aktör.   

Till skillnad mot de andra kapitlen bygger inte detta kapitel på tidigare forskningsstudier som 
rapportförfattarna genomfört. Kapitlet kom till med anledning av hur kritik i media mot NFC 
bemöttes i juni 2021. Det var intressant att undersöka om det gick att iaktta samma fenomen 
i denna organisation som i andra delar av Polismyndigheten. Kapitlet indikerar att NFC har 
anammat samma sätt att kommunicera som övriga Polismyndigheten och att det precis som 
är fallet för andra verksamhetsområden hämmar utvecklingen.   

9.2 Återkommande kritik mot långa handläggningstider 
NFC440 har precis som många andra verksamhetsgrenar inom Polismyndigheten varit föremål 
för återkommande kritik. Framförallt gäller kritiken långa handläggningstider. Statskontoret 
fick med anledning av detta ett uppdrag av regeringen och lämnade i början av år 2016 förslag 
på hur tiden för de forensiska undersökningarna skulle kunna förkortas. I sin utredning pekade 
Statskontoret på att handläggningstider har kritiserats av bland annat JO, men att problemet 
med många öppna ärenden och långa handläggningstider kvarstått441.  

Drygt ett år efter att Statskontorets rapport publicerades fortsatte kritiken mot NFC. Bland 
annat framförde åklagare kritik mot långa handläggningstider för att analysera bevis442. Det 
framkom i media att väntetiden var tre månader eller längre i 20 procent av ärendena som rör 
grova brott443. Riksrevisionsverket kritiserade i en rapport resursanvändningen inom Polis-
myndighetens forensiska organisation. Rapporten pekade på att långa handläggningstider 
bland annat leder till att utredare ibland avstår från att skicka in spår för analys444.  

Kritiken mot NFC:s långa handläggningstider fortsatte år 2018. I media belystes bland annat 
att personer som var misstänkta för våldsamma rån släpptes fria på grund av 

439 NRC (2009), sidan 190-191.  
440 För att underlätta läsning används förkortningen NFC i kapitlet även om det åsyftar SKL. I samband med en 
organisatorisk förändring i januari 2015 ändrades namnet Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) till 
Nationellt forensiskt centrum (NFC).  
441 Statskontoret, 2016.  
442 Oscarsson, 2017  
443 TT, 2017a; se även TT, 2017b; Wierup, 2017.   
444 RRV, 2017.  
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handläggningstiderna. Efter att de misstänkta släppts var de inblandade i nya rån445. Andra 
exempel i media var ett fall där en misstänkt för tre mordförsök släpptes i avvaktan på NFC:s 
analyser och en misstänkt som greps på ett hotellrum där vapen och stora mängder kokain 
anträffades släpptes av samma orsak446. I media avslöjades att ett NFC-projekt som utåt hade 
beskrivits som framgångsrikt egentligen var en kvalitetsförsämring447 och kritiken mot de 
långa handläggningstiderna fortsatte även år 2019448. År 2020 framkom kritik från Åklagar-
myndigheten449: 

 Extremt långa häktningstider vid grova brott eftersom analyssvaren oftast är
avgörande bevis 

 Vid mindre allvarlig brottslighet släpps misstänkta ur häktet, där annars skulle varit
kvar, eftersom provsvarstiden inte står i proportion till brottet 

 Åtal väcks utan all bevisning på plats
 Bevisning skickas inte ens in i vissa fall eftersom svaren ändå inte kommer fram i

rimlig tid 

År 2021 konstaterade ledningen på NFC att det fanns ett behov av att ”väsentligt korta”450 
"oacceptabelt långa handläggningstider”. Det ska ses i ljuset av att dåvarande ledning på NFC 
tre år tidigare hade yttrat att ”Om tre år är vi ikapp”451. Som framgår på flera andra ställen i 
denna rapport är det ett vanligt förfaringssätt att hänvisa några år framåt i tiden. Det väcker 
förhoppningar och undertrycker kritik452..  

9.3 Annan kritik 
NFC har inte enbart fått kritik för sina långa handläggningstider. En undersökning i början av 
år 2021 bland akademiker som tillhörde fackförbundet Akavia visade att de minst nöjda 
medlemmarna var de som arbetade på NFC. Endast varannan medlem på NFC uppgav sig 
trivas med att arbeta inom Polismyndigheten453. NFC har även kritiserats ur andra aspekter. I 
ett uppmärksammat fall fick en person sänkt fängelsestraff i hovrätten. Det visade sig att han 
på grund av att han utifrån uppgifter från NFC felaktigt anklagats för att ha innehaft ett halvt 
kilo knark mer än som varit fallet. Åklagaren framförde att ”Det här är väldigt allvarligt, vi 
inom åklagarväsendet och domstolsväsendet måste kunna lita på att resultaten från NFC är 
korrekta”454.  

Riksrevisionsverket har tidigare framfört att de kriminaltekniska undersökningarna håller hög 
kvalitet455, även om det förekommit viss kritik mot att NFC ägnar sig åt subjektiv bevis-

445 Moreno, 2018a. 
446 Morena, 2018a.  
447 Morena, 2018b. 
448 Eriksson, 2019; Mussa, 2019.      
449 Gedda, 2020a.  
450 Landt, 2021.  
451 Wennberg, 2018.  
452 Se andra kapitel i denna rapport, exempelvis kapitel tre rörande gängkriminalitet. 
453 Birath, 2021.  
454 TT, 2020a.  
455 RRV, 2017.    
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värdering456. Under år 2020 avslöjades dock att stora mängder ofullständigt analyserade DNA-
spår fanns undanstoppade på NFC. NFC hade under minst 20 års tid gallrat bort bevisning som 
skulle kunna bidra till att fälla eller fria brottsmisstänka – utan att polis, åklagare eller för-
svarare hade informerats om detta. Det som initierade denna upptäckt var att NFC avfärdade 
en blodfläck på en mordplats som djurblod, vilket visade sig vara felaktigt457. Avslöjandet om 
hur NFC hade agerat under 20 år möttes av starka reaktioner458.  Chefen för NFC uppgav att 
hon tog till sig av kritiken, men att hon inte trodde att det finns några olösta mord eller 
personer som blivit oskyldigt dömda på grund av de kritiserade rutinerna hos NFC459. Vad 
denna tro grundades på är oklart och det ställdes inte några efterföljande frågor med 
anledning av hennes antagande. Som framgår i många andra kapitel i denna rapport är det en 
vanlig företeelse att utsagor från högra chefer inte skärskådas, utan mer eller mindre 
accepteras som fakta.  

Två månader efter ovanstående yttrande från chefen på NFC riktade de fackliga represen-
tanterna omfattande kritik mot ledningen. De menade att ledningen agerade på ett sätt som 
kan leda till osäkra bevis i brottsutredningar. Fackförbunden pekade på att ny personal i de 
lokala laboratorierna som NFC öppnade runt om i landet enbart skulle utbildas några dagar i 
biospårning, vilket annars kan kräva uppemot två års erfarenhet i laboratoriet där NFC har sitt 
huvudsäte. De menade att den korta utbildningen kan komma att leda till rättsosäkerhet. En 
annan effekt var att resurser lades på att undersöka spår som inte hade behövts undersökas, 
vilket skapat både merkostnader och att andra undersökningar blivit lidande460. Den påtalade 
effekten gick stick i stäv med tidigare uttalandet461 att NFC i syfte att minska handlägg-
ningstiderna inte ska arbeta med spår som inte ger någonting. Det finns olika uppfattningar 
inom NFC om personal på de regionala driftställena har tillräcklig utbildning462. NFC:s ledning 
ville inte yttra sig i media om den framförda kritiken463. Även detta följer ett tydligt mönster 
från andra verksamhetsfält inom Polismyndigheten. 

9.4 Påståenden om pågående utveckling som inte kan styrkas 
Ett flertal gånger har det uppmärksammats att NFC464 har allvarliga IT-brister, bland annat att 
en bugg i ett IT-system medförde att man hade missat DNA-träffar på grova brott465. Det 
visade sig att NFC känt till felet i ett helt år, men att de inte hade kommunicerat ut detta. NFC 
framförde med anledningen av att de kritiserades för att ha mörkat felet466 att ”Vi vill vara 
transparenta. Det är något vi får tänka på i framtiden”467  

456 När de beräknar sannolikheter som utgår från åklagarnas gärningsbeskrivning (Persson, 2017).   
457 Appelquist, Wikén, Velizelos & Undevik, 2020.  
458 Wikén, Appelquist, Velizelos & Undevik, 2020.  
459 Appelquist, 2020.  
460 Landt, Moberg & Tihinen, 2020. 
461 TT, 2017a.  
462 E-post, november 2021. 
463 Landt, Moberg & Tihinen, 2020. 
464 För att underlätta läsning används förkortningen NFC i kapitlet även om det åsyftar SKL (som NFC hette 
innan tillskapandet av den nationella polismyndigheten). 
465 SvD, 2013.  
466 Omni, 2013.  
467 Stiernstedt, 2013.  
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Sju år senare framkom i media att en intern rapport avslöjade allvarliga IT-brister på NFC468, 
vilket handlade om att NFC fått kritik av Polismyndighetens internrevision469. Rikspolischefen 
beslutade om en rad åtgärder för att komma till rätta med de identifierade problemen och 
flera av åtgärderna skulle vara genomförda redan i slutet av år 2020. En av åtgärderna var att 
chefen för NFC fick i uppdrag att analysera konsekvenserna av att IT-utvecklingen på NFC 
släpar efter470. När media i juni 2021 vände sig till henne för att ställa frågor kring intern-
rapporten sade hon sig ”inte känna igen problemen – eller rapporten”. Sist i mediereportaget 
påtalades emellertid att: ”Efter intervjun skickar pressavdelningen en kommentar där det 
heter att man jobbar med att steg för steg åtgärda problemen.”471 

Med tanke på att yttrandet följde ett vanligt mönster inom andra verksamhetsområden 
riktades en begäran till Polismyndighetens mediacenter om att ta del av: 

”listan med de steg som syftar till att åtgärda problemen där det finns angivet 
när respektive steg har åtgärdats respektive planeras att åtgärdas (eller att det 
inte finns någon tidsplan för ett visst steg)”472 

Kommunikationsavdelningen kunde inte uppge vilka steg som avsågs med det yttrande de 
kommit med att Polismyndigheten ”jobbar med att steg för steg åtgärda problemen.”. De 
svarade att: ”Uppgifterna finns sannolikt i olika dokument och inte i en ”lista”. Svaret var 
intressant med tanke på den tydliga och klara kommentaren som hade skickats till media. 
Kommunikationsavdelningen kunde eller ville emellertid inte uppge vilka steg som avsågs med 
sitt yttrande. Inte heller när dessa åtgärder planerades att genomföras473.  Till saken hör att i 
den aktuella internrapporten finns ett beslutsprotokoll där de olika stegen redovisas och även 
när de ska utföras474. Det verkar således inte enbart vara chefen för NFC som inte kände till 
innehållet i rapporten, utan även kommunikationsavdelningen. Uttalandet som kommuni-
cerades ut i media gav dock sken av någonting annat. Eftersom kommunikationsavdelningen 
inte kunde svara på den inskickade begäran hänvisade de till polisens IT-avdelningen. Efter 
kontakt med IT-avdelningen visade det sig varken finnas några dokument eller mötesprotokoll 
kopplat till de förändringsbehov som togs upp i internrevisionens rapport om den IT-
forensiska verksamheten475. 

Två dagar efter reportaget, där chefen för NFC sade sig varken känna igen problemen eller 
rapporten, avslöjades att polisen sedan flera veckor tillbaka inte kunde söka fingeravtryck i sin 
egen databas på grund av ett allvarligt IT-fel hos NFC. Det hade medfört att systemet fått 
stängas ned476.  Några månader senare framkom att det var kaos på NFC och att tusentals 

468 Hagström & Eneström, 2020.  
469 Polismyndigheten 2020b.  
470 Polismyndigheten 2020b. 
471 Grill Pettersson, 2021.  
472 E-post juni 2021.  
473 E-post juni 2021. 
474 Polismyndigheten 2020b, sidan 28 (sidnumrering börjar om vid beslutsprotokoll). 
475 E-post juli 2021. 
476 Grill Pettersson & Munteanu, 2021.  
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fingeravtryck samlats på hög. Med anledning av detta hade polisen begärt mer pengar av 
regeringen för att utveckla IT-systemen på NFC477. 

I normalfallet ställs inte några kontrollfrågor när Polismyndigheten gör uttalanden som går 
ut på att arbete med att åtgärda uppmärksammade problem är pågående. Så länge någon 
inte försöker syna påståendena är det ett framgångsrikt tillvägagångssätt för att ge sken av att 
polisen är på gång att åtgärda ett problem, trots att så inte är fallet. I andra kapitel presenteras 
exempel på detta tillvägagångssätt som också förekommer på NFC. Precis som för andra 
verksamhetsgrenar inom Polismyndigheten är det för den kortsiktiga renommén bra att agera 
på detta sätt, men inte för att få en väl fungerande verksamhet.  

9.5 Åtgärder som skapar en positiv bild 
Tidigare i kapitlet framkom att det kontinuerligt kommunicerats ut iscensatta aktiviteter för 
att komma till rätta med långa handläggningstider på NFC. Under hösten 2019 framfördes att 
det påbörjats en omorganisationsplan av NFC för att åtgärda de långa handläggningstiderna. 
Men trots dessa budskap om att handläggningstiderna minskade478, fortsatte kritiken479.    

Den 1 februari 2021 inledde NFC en så kallad ”särskild händelse” för att ”väsentligt korta”480 
"oaccep-tabelt långa handläggningstider". Insatsen fick namnet Vilgot481. Precis som olika 
former av omorganisationer är det ett vanligt tillvägagångssätt för Polismyndigheten att 
initiera en särskild händelse för att komma till rätta med ett problem. Det väcker 
förhoppningar och myndigheten kan framstå i en positiv dager. Efter att den särskilda insatsen 
pågått några månader konstaterades dock i media att de kriminaltekniska analyserna tog allt 
längre tid482. Det påtalades att misstänkta var tvungna att släppas på grund av långa väntetider 
på NFC483. I ett fall där tre personer var misstänkta för grova brott konstaterade åklagaren att 
”även om det finns en risk för fortsatt brottslighet så måste jag släppa dem”484. Fallet var inte 
unikt485.  

När det gäller exempelvis beslagtagna vapen som ska undersökas har dessa ökat i antal. 
Ökningen följer ett mönster sedan flera år tillbaka486 och bör således inte komma som någon 
överraskning. Liknande förhållande gäller för andra typer av ärenden. När Polismyndigheten 
går ut och lovar att handläggningstiderna ska förkortas måste myndigheten i sitt upplägg 
beakta den uppåtgående trenden i antal inkomna ärenden. 

Under 2020 framgick i media att handläggningstiderna för vapenärenden hade halverats från 
41 dagar till 21 dagar jämfört med år 2018. Polismyndigheten uttalade en ambition att 

477 SVT, 2021b.  
478 Elowson Tosting  
479 Toll, 2020;  Börjesson, 2020. 
480 Landt, 2021.  
481 TT, 2021b.  
482 Andrén, 2021a. 
483 Waghorn, 2021. 
484 Waghorn, 2021.  
485 Andrén, 2021b.  
486 Sandén, 2021.  
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ytterligare halvera handläggningstiderna487. I augusti 2021 framgick emellertid att flera 
pågående polisutredningar fördröjts av köerna till vapenundersökningar och flera åklagare 
beskrev väntetiderna på NFC som ett problem. Det framkom att väntetiderna nu var 34 dagar 
och att inflödet av nya ärenden ökade i snabbare takt än de hann betas av. Polismyndigheten 
uppgav att den grupp som arbetade med vapenundersökningar inte hade vuxit som den 
borde, men media fick inga ansvariga inom Polismyndigheten att yttra sig om de beskrivna 
orsakerna till problemen488.  

Inom ramen för denna rapport efterfrågades och mottogs statistik gällande utfallet av insats 
Vilgot. Polismyndigheten gick ut med ett pressmeddelande om att de genomsnittliga hand-
läggningstiderna för de specifika ärenden som ingår i insats Vilgot hade halverats489. Det sade 
dock inte något om att det var svårt att göra en jämförelse med ärendena som ingick i insats 
Vilgot med de ärenden år 2020 som jämförelserna gjordes med. Denna omständighet 
nämndes först när uppgifter från de olika åren begärdes ut. Anledningen till att det var svårt 
att göra en jämförelse var att ett endast urval av ärenden (Vilgot) jämfördes med alla ärenden 
med en viss brottskod under år 2020. I pressmeddelandet framgick inte denna problematik. 
Polismyndighetens budskap om de halverade handläggningstiderna fick genomslag i media490. 

När uppgifter efterfrågades tillgängliggjordes enbart data från mars-september 2021. 
Eftersom insatsen enligt Polismyndighetens utsagor hade påbörjats i februari begärdes även 
data från denna månad ut. Polismyndigheten svarade dock ”att det är mer relevant att titta 
på utfallet i mars”. Begäran upprepades och data från februari visade att det saknades 
registreringar av specifika Vilgot-ärenden denna månad. Urvalet baserades i stället endast på 
brottskod. Vid en jämförelse med mars 2021, det vill säga den första månad som det 
registrerades specifika Vilgot-ärenden, med utfallet i september 2021 sex månader senare 
framgick att handläggningstiderna nästan fördubblats491. Polismyndigheten hade byggt sin 
slutsats om att handläggningstiderna hade halverats på en jämförelse mellan ett urval av 
ärenden för år 2021 med samtliga ärenden med viss brottskod för år 2020. Motsvarande 
värden för år 2021 begärdes ut. En sådan jämförelse visade att för den period där 
Polismyndigheten gick ut och lovordade effekten av insatsen hade handläggningstiderna 
istället ökat i jämförelse med år 2020.  

Tabell 3: Handläggningstider av ärenden med brottstyp som ingår i Vilgot 

Handläggningstid (dagar) 2020        
mars-september 

2021        
mars-september 

Dagar (median) 58 63 
Dagar (medel) 104 111 

487 Uebel, 2020.  
488 Sandén, 2021.  
489 Polismyndigheten, 2021j.  
490 Holmqvist, 2021;   Kristensson, 2021;  Eriksson, 2021.  
491 Det bör beaktas att betydligt färre Vilgot-ärenden registrerades i mars (23 st) jämfört med i september (253 
st). 
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Ett annat utvecklingsprojekt på NFC är projektet Formning forensik (FOR2). Det har påståtts 
skapa bättre förutsättningar för den forensiska verksamheten genom att minska antalet 
laboratorier inom polisen för att säkerställa kompetensen492. Denna organisationsförändring 
lyfts ofta fram när NFC ska beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra 
verksamheten493. Det visar sig emellertid ha uppstått vissa problem när det gäller fram-
förhållning i personal- och lokalförsörjningen494. Vidare skulle projektet omhänderta de 
förslag som Statskontoret och Riksrevisionen (se ovan) presenterade i sina respektive 
rapporter495. De uppgifter vi fått tillgång till är emellertid att projektet fortfarande inte 
utvärderats i förhållande till dessa två rapporter. Istället har NFC valt att konstruera en 
utvärderingsmodell som är tvetydig eftersom bland annat konnektorer med pilar blandas med 
konnektorer utan pilar496. Att utgå från en modell där samband mellan olika faktorer som ska 
utvärderas inte är klara försvårar utvärderingsarbetet. Vidare verkar inte utvärderingen utgå 
från ett nollvärde och jämföra utfallet av organisationsförändringen. Av de handlingar vi fått 
tillgång till framgår heller inte hur det är tänkt att NFC ska mäta enhetligheten, 
resursanvändningen och andra faktorer som anges i utvärderingsmodellen. Intrycket är att 
analysen och utvärderingen av projektet inte är genomtänkt och väl genomarbetat, vilket 
ligger i linje med andra iakttagelse som presenterats i andra kapitel. På NFC finns akademisk 
kompetens och det bedrivs en analytisk verksamhet som borde borga för ett annat 
förhållningssätt vid utvärderings-aktiviteter.    

492 Polismyndigheten, 2019a sidan 58. 
493 Se t.ex. Svensson, 2019; Nord, 2020 
494  Se t.ex. lokalförsörjningen: Gedda (2020b)  
495 Polismyndigheten, 2019a sidan 58 
496 Material som erhållits från projekt samt E-post november 2021. 
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10. Personalen hanteras inte som polisorganisationens
viktigaste resurs
10.1 Inledning 
Av tidigare kapitel framgår att ett återkommande mönster när media rapporterar om polisens 
tillkortakommanden är att Polismyndigheten hänvisar till behovet av fler polisanställda. 
Dessutom för Polismyndigheten fram att polisyrket måste uppgraderas. Sättet att kommuni-
cera ger intrycket av att polisledningen ser personalen som organisationens viktigaste resurs. 
Det finns skäl att gå bakom en sådan uppmålad bild och det återkommande mantrat att 
lösningen är fler polisanställda. Politikers krav, tillförda medel och Polismyndighetens utsagor 
har gjort att det uppstått en stor press på myndigheten att öka antalet poliser. Det har 
resulterat i något som kan betecknas som en pinnjakt på poliser. Precis som för många andra 
verksamhetsfält som berörs i denna rapport har även i detta fall yta blivit viktigare än innehåll. 

10.2 Anställdas arbetstrivsel och motivation har underordnad 
betydelse 
Redan för 16 år sedan identifierades ett flertal problem som var betydelsefulla att åtgärda 
eftersom de påverkade polisanställdas arbetstrivsel och motivation negativt. Det framkom att 
dessa faktorer inte enbart medförde att poliser slutade att arbeta i yttre tjänst utan att de som 
arbetade kvar i normalfallet påverkades på ett sådant sätt att antalet egna ingripanden sjönk 
istället för att öka med tjänsteåldern (se diagram 11).  

Diagram 11. Demotiverande faktorer påverkar polisers prestationer som gör att antal egna 
initierade ingripanden sjunker snabbt497 

497 Holgersson, 2005, sidan 33. 
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Polisyrket är kunskapsintensivt, vilket innebär att det krävs en mängd olika typer av kunskap 
för att kunna agera på ett professionellt sätt i olika situationer. Forskare har beskrivit polis-
yrket som ett hantverk och det gör att det är mycket viktigt att behålla motiverad personal i 
yttre tjänst. Detta eftersom både motivation och den kunskap som erhålls genom praktiskt 
polisarbete har en avgörande betydelse för arbetsprestationen. 

I en annan studie som presenterades sju år senare underströks att det finns stor potential till 
en förbättrad polisverksamheten om poliser skulle stanna så pass länge i yttre tjänst att de 
kan utveckla sin kompetens och att inflytandet av olika demotiverande faktorer minskas. 
Studiens slutsats var att endast cirka fem procent av den uniformerade personalen nådde upp 
till en nivå i sitt sätt att arbeta som låg i linje med statsmaktens intentioner om hur 
polisverksamheten ska bedrivas498. Det konstaterades att utbytet blir större om det går att få 
bättre arbetsprestationer av personer som redan finns inom organisationen jämfört med 
att tillföra ny personal där endast ett ”fåtal stannar kvar och utvecklas till fullgott 
presterande poliser i uniformerat polisarbete.”499  

Polismyndigheten har varken fäst någon vikt vid att beakta de problem som berördes i 
ovanstående forskning eller vid betydelsen av att hantera personalen som polis-
organisationens viktigaste resurs.  I kapitel 1 framgår att polisledningen inte har sett det som 
viktigt att säkerställa att personalen kommer upp till den omfattning på fort- och 
vidareutbildningen som myndigheten själv identifierat som avgörande för bland annat 
polispersonalens arbetsmiljö. I samma kapitel framgår att när ett ingripande går fel är det de 
enskilda poliserna som blir föremål för granskning i stället för de faktorer som påverkat 
polisernas förutsättningar att agera. Om ett ingripande däremot är lyckat och blir medialt 
uppmärksammat framförs det inte sällan som ett resultat av en väl fungerande organisation, 
men det går snarare att säga att ett professionellt ingripande skett trots de bristfälliga 
förutsättningar som arbetsgivaren gett personalen. Även i kapitel 6 som handlar om 
utredningsverksamheten framkommer att humankapitalet inte ses som viktigt hos Polis-
myndighetens ledning. Det tydliggjordes exempelvis genom att rikspolischefen lämnade 
internrevisionens rekommendationer avseende utveckling av de anställdas kunskap utan 
åtgärd.  

I kapitel 5 framkommer att polisanställdas behov, intresse och förmåga inte ses som en central 
faktor av den högsta polisledningen när det gäller arbetet på polisens ledningscentraler. 
Polismyndigheten rekommenderades av internrevisionen att kontaktytan mellan operatörer 
och yttre tjänstgörande personal i ökad grad skulle anpassas efter individuella önskemål hos 
parterna500. Rikspolischefens avfärdade rekommendationen med argumentet att ”en ökad 
individanpassning motverkar införandet av processtyrning”501. Beslutet tydliggjorde hur 
Polismyndigheten värderar vikten av att personalen ses och behandlas som organisationens 
viktigaste resurs för att få till en väl fungerande polisverksamhet. Att fånga upp och beakta 
medarbetares behov och önskemål är ur den aspekten primärt. Det faktum att någon nationell 

498 Definierades i tre kravnivåer (Holgersson & Knutsson, 2008, sidan 21: 1. Bemötande och genomföra 
uppdrag. 2. Egna initiativ till ingripande. 3. Problemlösning. 
499 Holgersson och Knutsson, 2008, sidan 40. 
500 Polismyndigheten, 2021d, sidan 16. 
501 Polismyndigheten, 2021d, beslutsprotokoll, sidan 2. 
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medarbetarundersökning inte genomförts efter omorganisationen av Polismyndigheten, trots 
att Polisförbundet lovades en sådan redan år 2016502, kan också ses som ett uttryck för 
myndighetens syn på polisanställda. Det har nu gått åtta år sedan den senaste nationella 
medarbetarundersökningen genomfördes.  

Ett annat förhållande som påverkar personalen och i förlängningen verksamheten är den 
tystnadskultur som råder inom polisen503. Att arbeta i en organisation där det inte upplevs 
vara accepterat att uttala kritik är inte bra för arbetsmiljön och arbetsprestationen. Vidare har 
behovet av att anamma en ny ledningsfilosofi upprepats åtskilliga gånger, men den gamla har 
bestått504. Den förhärskande organisationsfilosofin inom Polismyndigheten är den hierarkiska, 
medan inslag av den lärande i stort sett är frånvarande505. Kärnan i resonemanget kring 
problemet med nuvarande ledningsfilosofi kan utryckas genom att ställa frågan hur 
Polismyndigheten ska kunna vänta sig att anställda som i stor utsträckning bara ska lyda order 
samtidigt ska ta ansvar i den utsträckning de borde?506 En ytterligare faktor som påverkar 
personalen negativt är sättet att göra utvärderingar och få feedback. Vidare väcker sättet att 
tillsätta tjänster en stor frustration507. 

Polismyndighetens ledning har inom en mängd verksamhetsgrenar, där några har berörts i 
denna rapport, återkommande gånger avfärdat framförda förändringsbehov. Detta beror 
troligtvis på att ett flertal individer med ett sådant förhållningssätt har centrala positioner i 
polisorganisationen.  

Demotiverande faktorer behöver inte innebära att personal slutar fysiskt att arbeta i 
Polismyndigheten, men att de slutar mentalt. Med en kvantitativ fokuseringen på antal poliser 
och polisanställda spelar det ingen roll. Utifrån intervjuer med anställda har det framgått att 
arbetsgivaren inte alls tar hänsyn till deras förmågor, intressen och behov, utan att de bara 
betraktas som ett tjänstgöringsnummer som är lätt utbytbart508 Arbetstrivsel och motivation 
har med en sådan inriktning en underordnad betydelse.  

10.3 Högsta polisledningen agerar på ett sätt som väcker negativa 
reaktioner 
I den senaste medarbetarundersökning fick Polismyndighetens högsta ledning mycket låga 
värden. När undersökningen offentliggjordes redovisades inte kritiken. Källor uppgav till 
media att resultaten medvetet undanhölls för att skydda ledningen mot negativ 
uppmärksamhet och att PDF-filen med resultatet i sin helhet inte publicerades på polisens 
hemsida för att den var för kritisk509.  

502 Tagit del av mejltrafik mellan befattningshavare på polisförbundet och polismyndigheten. 
503 Se Wieslander, 2016; Holgersson, 2019a. 
504 Se t.ex. Holgersson, 2005; Holgersson, 2007; Holgersson & Knutsson, 2008; 2012; Andersson Arntén, 2013; 
505 Andersson Arntén, Jansson, Olsen, & Archer, 2017 
506 För att få en inblick i de principiella problemen med en sådan inriktning se bland annat Metcalf och Urwick, 
1940; McGregor, 1966;  Seddon, 2003. 
507 För att få exempel på demotiverande faktorer se Holgersson, 2005 och dess effekter se Holgersson & 
Knutsson, 2012b. 
508 Holgersson, 2017a, sidan 20. 
509 Örstadius, 2013.  
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Polismyndighetens ledning har fortsatt att agera på ett sätt som skapar negativa reaktioner 
hos anställda. Ett exempel från senare tid är att Polismyndigheten inte äskat medel för att 
täcka kostnaderna för en ny lönesatsning. Polisförbundets ordförande uttryckte att Polis-
myndighetens agerande var obegripligt510. Den fackliga ordförande i en region uttryckte att: 
”tilliten till Polismyndighetens ledning idag är avgrundsstor”511. Polismyndigheten hävdade 
att påståendet från Polisförbundets ordförande inte stämde, men av budgetunderlaget 
framgick att ökade kostnader för en ”uppvärdering av polisyrket och att skapa en attraktiv 
arbetsplats” är ”områden där Polismyndigheten eventuellt återkommer i nästa års 
budgetunderlag”512. Att det i media513 framgick att en regionpolischef inte ville se någon 
extrasatsning på polislöner från riksdagens sida väckte ytterligare negativa reaktioner, särskilt 
mot bakgrund av denne chefs tidigare agerande i budgetfrågor514. Denna chef ingick i 
Polismyndighetens ledning som i samband med tillskapandet av den nya myndigheten 
framförde ”att polisen skulle klara av att driva verksamheten inom tilldelade ekonomiska 
ramar”515, trots att det gick stick i stäv med det behov som genomförandekommitténs 
ordförande hade framfört: ”Om medel inte tillförs Polismyndigheten finns det en stor risk att 
den effekt av reformen som riksdagen och regeringen förväntar sig riskerar att 
omintetgöras”516.  

Polisledningen agerar också på ett sätt som stärker de anställdas förtroende genom olika 
uttalanden517 och verksamhetsbesök i olika delar av landet. Besöken blir ofta uppmärk-
sammade både i sociala och traditionella medier och ger en positiv bild av polisledningens sätt 
att lyssna på de anställda518. Dessa besök används dock som en viktig beståndsdel när det 
gäller att parera kritik från anställda genom att hänvisa till den kunskap som erhålls vid de 
korta verksamhetsbesöken i linjeverksamheten. Ett exempel är när det uppmärksammades i 
media att flera poliser slagit larm till sina skyddsombud om den pressade situationen vid 
mordutredningar. En utredare gav i en intervju uttryck för en stark förtvivlan av att inte räcka 
till och betonade att hon trädde fram för att slå larm om att allvarliga brott som begås i det 
område hon arbetar i inte prioriteras tillräckligt. Hennes känsla var att om motsvarande saker 
hade hänt i ett område som inte präglades av utanförskap så hade organisationen kraftsamlat. 

Utredaren och hennes kolleger hade även slagit larm till sina skyddsombud om ohållbara 
arbetsförhållanden.  Utredaren beskrev sin upplevelse av att polisens organisation gör att de 
inte klarar av sitt uppdrag med ständigt nya mord och mordförsök och att trots att 
polisledningen beskriver situationen som extraordinär så ”händer ingenting, utan vi får 

510 Wallberg, 2021.  
511 Eklund, 2021. 
512 Polismyndigheten, 2020d, sidan 15 
513 Öhrn, 2021. 
514 Framgått av personalens reaktioner på sociala medier. Bland annat beroende på att denna chef är känd för 
att han lämnade igen pengar när han var chef för en polismyndighet trots att personalen menade att pengarna 
behövdes i den egna myndigheten.  
515 Polismyndigheten, 2015b.  
516 Polismyndigheten, 2015c.  
517 Hällsten, 2021.  
518 Österman. & Reinli, 2021; Kungsör kommun, 2021.  
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traggla på så gott det går.”519 I intervjun framgår att beslutet att träda fram inte har varit lätt 
att fatta.  

”Jag känner en stolthet faktiskt över att vara polis, och framförallt att jobba som 
utredare. Men den här stoltheten har börjat förbytas i något helt annat. En 
känsla av – ja nästan – skam.”520 

När rikspolischefen tillfrågades vad han skulle vilja säga till utredaren som uttalat sig så sa han 
att han ”…förstår verkligen hennes situation. Och jag förstår det eftersom jag är ute i 
verkligheten hela tiden. Varje vecka är jag ute och träffar mina medarbetare!”521 Därefter 
övergick han till att tala om att det inte finns några nya resurser att sätta in och att det också 
handlar om hur de närmsta cheferna klarar av att ”gjuta mod i” sina medarbetare. Utredarens 
nödrop att det finns organisatoriska brister lämnades därigenom obesvarad.  

Genom rikspolischefens uttalande förflyttades fokus från hur Polismyndigheten organiserar 
och bedriver sin verksamhet till behovet av mer resurser till polisen och andra aktörers 
ansvar522. Utredaren som kom med kritiken ifrågasattes till och med i media. En journalist med 
stor genomslagskraft uttryckte sig bli ”förbannad” av den kollektiva uppgivenheten hos 
polispersonalen och hoppades att den enskilda polis som öppet talade om arbetssituationen 
skulle få en annan arbetsuppgift. Journalisten ”baxnade” över att poliserna vänt sig till 
skyddsombuden523. I krönikan saknades all form av kritisk reflektion över Polismyndighetens 
sätt att organisera och bedriva sitt arbete. Att Polismyndighetens ledning inte ser sin del i den 
problematik som framförs av personalen, utan framgångsrikt lyckas förmedla att myndigheten 
inte har en del i problembilden är vare sig fördelaktig för personalens arbetssituation eller för 
möjligheten att få en bättre fungerande verksamhet. I det här fallet att klara upp fler av 
dödskjutningarna. 

10.4 En pinnjakt i antal poliser 
Utbildningen kan påverka hur en polis agerar. Men en persons grundläggande förmågor har 
stor betydelse för exempelvis hans eller hennes förmåga att hantera konflikter och att 
använda våld som utbildad polis524. Flera poliser som intervjuades i en studie menade att 
denna typ av förmågor inte alls eller inte i tillräcklig grad verkar provas under rekryteringen. 
Vid prövningen till polisutbildningen våren 2016 slogs drygt hälften av de sökande ut när 
begåvning och personligheten testades. Polisutbildningens begåvningstest hade en niogradig 
skala, där en normalbegåvad sökande låg inom intervallet 4-6 på testet. Tidigare krävdes en 
fyra för att komma in på polisutbildningen, det vill säga en normalbegåvning. När kraven 
sänktes till en trea klarade sig tre av fyra förbi samma moment. Tidigare fanns också ett 
språktest som togs bort. Ansvariga för rekrytering på Polismyndigheten hävdar att det är lite 
för hårt att säga att man sänkt kraven för att komma in på Polisutbildningen eftersom det inte 

519 Salihu, 2021a. 
520 SVT, 2021c. 
521 Sverigesradio 2021. 
522 Hällsten, 2021. 
523 Croneman, 2021. 
524 se t.ex. Stafford, Oron-Gilad, Szalma, & Hancock, 2004; Meyerhoff, Norris, Saviolakis, Wollert, Burge, Atkins, 
& Spielberger, 2004; Regehr, LeBlanc, Jelley, & Barath, 2008. 
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speglar hela antagningsprocessen525. Motsatta signaler har dock kommit från 
linjeverksamheten och poliser har utifrån sina erfarenheter av nya poliser framfört att ”det 
verkar vara viktigare att examinera så många poliser som möjligt än att få rätt poliser och 
säkerställa att deras förmåga når upp till en viss lägstanivå.”526  

Med tanke på den ökade pressen på Polismyndigheten att antalet poliser ska bli fler finns det 
tydliga signaler på att myndigheten agerar precis på samma sätt som framgår på flera ställen 
i denna rapport – att ytan blir viktigare än innehållet. Det innebär att Polismyndigheten tar 
genvägar527 för att lyckas öka antalet poliser. Ett är att bokföra personer som poliser när de 
går in och arbetar extra efter sin pensionering528. Ett annat är att erbjuda en förkortad polis-
utbildning till personer som inte har den erfarenhet av polisverksamheten som tidigare 
krävdes för att komma i fråga för att få genomföra en funktionsutbildning. Ett ytterligare är 
att sätta press på polispersonal i linjeverksamheten att inte underkänna alltför många under 
praktiktjänstgöringen. Vidare har lärare vid polisutbildningarna påtalat att jämförelser med 
andra utbildningsorter hämmar möjligheterna att ställa krav att studenter ska nå upp till en 
viss lägstanivå529.  

Ovanstående förfaringssätt innebär att antal poliser kan öka, men precis som vad gäller andra 
exempel som tas upp i denna rapport finns en risk att Polismyndighetens förhållningssätt får 
allvarliga konsekvenser på lång sikt.  

525 Andersson, 2016.  
526 Holgersson, 2018, sidan 112. 
527 Kontakt med åtta personer med inblick i utbildning av poliser (oktober-december, 2021). 
528 I princip är det inte något fel med detta eftersom de har en sådan bakgrund, men jämförelser bakåt i tiden 
med antal poliser blir missvisande när förfaringssättet förändras. 
529 Förutom information som erhållits hösten 2021, se även Holgersson, 2018, där liknande förhållande har 
framgått. 
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11. Slutdiskussion
I förordet till denna rapport konstateras det att i och med att polisens verksamhet är komplex 
och att kriminaliteten liksom samhället är i ständig förändring är det naturligt att problem och 
förändringsbehov identifieras i polisverksamheten. Det går också att förklara kritik mot 
polisen med att det årligen görs många ingripanden och att organisationen hanterar en mängd 
ärenden. Därför är det heller inte konstigt att det ibland blir fel och att misstag begås. Vidare 
är det en utmaning för Polismyndigheten att kunna leva upp till alla krav som ställs. Vissa 
problem som lyfts fram i denna rapport är emellertid så allvarliga att de inte bör viftas bort 
med något av ovanstående argument. 

Ett exempel är Polismyndighetens bristande vilja eller förmåga att följa upp det yttersta våldet 
som staten kan använda mot medborgarna. Ett annat exempel är problem förknippade med 
polisens arbete mot den gängrelaterade brottsligheten. Denna rapport har syftet att genom 
exempel från olika verksamhetsområden synliggöra att Polismyndighetens sätt att 
kommunicera är ett hinder för utvecklingen av polisens verksamhet på ett strukturellt plan. 
Det primära har blivit bilden av, och inte innehållet i, polisverksamheten. Det hade utan 
problem varit möjligt att dubbla antal kapitel i denna rapport för att utöka antal exempel på 
negativa effekter som nuvarande sätt att kommunicera får när problem döljs eller 
bortförklaras. 

Utan djup inblick kan det vara svårt att skilja väl genomfört polisarbete från tilltalande, men 
missvisande, bilder av hur verksamheten fungerar. En förklaring kan vara att polisen saknar 
”konkurrenter”, som bevakar och granskar varandra, och som kan presentera en alternativ 
bild och kritiskt granska hur polisen bedriver sitt arbete530. Oavsett hur polisen fungerar är det 
Sveriges bästa polis. Polismyndigheten får, till skillnad från många andra myndigheter, ofta 
utgöra den enda källan när nyheter publiceras eftersom det är svårt att hitta en motpart.  

Det finns dock vissa undantag där Polismyndighetens tillämpning av det sätt att kommunicera 
som i normalfallet underbygger en positiv bild inte lyckats. Det kanske tydligaste exemplet är 
polisens sätt att kommunicera kring hanteringen av fotbollssupportrar. Förhållandet framgår 
tydligt i en sportkrönika i Dagens Nyheter hösten 2021531 med rubriken: ”Polisens pressträff – 
en surrealistisk konstinstallation”532. Den polischef som höll i pressträffen kom med ett 
påstående om supportervåld som i normalfallet inte hade ifrågasatts, men där det i realtid 
lades ut filmer på sociala medier som visade att polischefens påstående var felaktigt. 
Journalisten konstaterade också att polischefens svar blev mer generella eller svävande eller 
ursäktande när en insatt journalistkollega började ställa mer specifika frågor. Journalisten 
framförde vidare att ”Polismyndigheten har på ett märkligt sätt för en demokrati varit ovillig 
att svara på frågor om konflikten med klubbar och supportrar”. När Polismyndigheten sedan 
kallade till pressträff beskrev journalisten att den polischef som hade ansvaret för det aktuella 
verksamhetsområdet inte hade ”koll alternativt inte lyckas förklara hur polisen tänker och 
varför”. Journalisten uppfattade det som ”allvarligt och alarmerande” och frågade sig hur det 

530 Palm & Skogersson, 2008. 
531 2 oktober 2021. 
532 Esk, 2021.  
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är inom andra områden.533 Problemet är att det ser likadant ut inom andra verksamhets-
områden, men med skillnaden att det normalt sett inte finns någon insatt motpart som 
ifrågasätter Polismyndighetens sätt att arbeta och uttrycka sig.   

I en rapport från internrevisionen som presenterades i juni 2021 synliggörs flera mycket 
väsentliga brister i Polismyndighetens utvecklingsverksamhet. Internrevisionen noterade 
bland annat att ”det finns en ambivalens i delar av organisationen mot att mäta och följa upp 
nyttan av det som utvecklas” 534, vilket försvårar möjligheterna att värdera effekterna av det 
som utvecklats. Internrevisionen konstaterade också att det finns ”utrymme att förbättra 
förändringsledningen i Polismyndigheten”535.  

I juni 2016 sammanslogs utvecklingsavdelningen med den Nationella operativa avdelningen 
(Noa). Syftet var att åstadkomma ett heltäckande ansvar för utveckling och aktiv förvaltning 
av polisiära arbetsmetoder, utrustning och verksamhetsområden. Internrevisionen bedömde 
emellertid att syftet med fusionen mellan Noa och utvecklingsavdelningen till stora delar inte 
infriats och flera av de risker som påtalades inför sammanslagningen återkom genomgående 
i interrevisionens granskning536.  

Internrevisionen pekade på förändringsbehov vad gäller att utveckla det evidensbaserade 
arbetet och att inom rimlig tid kunna leverera nya arbetsmetoder till den operativa 
polisverksamheten. Internrevisionen konstaterade vidare att utvecklingsarbetet har brister på 
alla nivåer inom Polismyndigheten, och påtalade att Polismyndigheten måste ”överväga hur 
organisation, uppdrag och samordning ska utformas för att på ett effektivt sätt kunna leda 
och styra utvecklingsarbetet på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå”537. Internre-
visionen framförde slutligen att: 

”Sammanfattningsvis saknas till stora delar en sammanhållen strategisk styrning 
och centrala funktioner som ger en helhetsbild över vilken utveckling som pågår 
på vilken nivå och det är svårt att överblicka och följa kostnader”538   

De problem som internrevisionen identifierade kan förklara brister i Polismyndighetens 
verksamhet som framkommer i andra kapitel av denna rapport. När utvecklingen av polisens 
verksamhet inte alls fungerar som den ska blir olika kommunikationsstrategier viktiga för att 
skyla över bristerna och istället förmedla en positiv bild av polisens verksamhet. 
Internrevisionen genomförde sin granskning januari-april 2020. Rapporten offentliggjordes 
efterföljande år dagen innan midsommarafton. Det kan vara en förklaring till att de 
problematiska förhållanden som internrevisionen lyfte fram inte uppmärksammats av media. 

533 Esk, 2021. 
534 Polismyndigheten, 2021l, sidan 24. 
535 Polismyndigheten, 2021l, sidan 25. 
536 Polismyndigheten, 2021l, sidan 23. 
537 Polismyndigheten, 2021l, sidan 24. 
538 Polismyndigheten, 2021l, sidan 25. 
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Ett utbrett högt förtroende för Polismyndigheten i kombination med få kritiskt granskande 
reportage i media539 resulterar i att uppmärksammade problem lätt riskerar att avfärdas som 
undantag, trots att så inte är fallet. De uppmärksammade problemen kan i sig vara 
allvarliga540, men vanligen är de effekten av mer övergripande problem. I denna rapport 
framkommer ett flertal strukturella problem och hur de yttrar sig inom specifika verksamhets-
områden.  Det handlar bland annat om en generell bristande förmåga att göra analyser och 
att ta till sig av forskning, en utbredd tystnadskultur, ett bristande sätt att hantera personal 
och ett förhållningssätt där det inte är så noga att följa lagar och regler. Den nuvarande 
hierarkiska och icke lärande ledningsfilosofin är ytterligare ett strukturellt problem. Dessa och 
flera andra övergripande fenomenhar berörts upprepade gånger både i forskning och av Polis-
myndighetens internrevision541, utan att det har skapats ett tillräckligt förändringstryck för att 
Polismyndigheten ska prioritera att åtgärda problemen. Slutsatsen är att den huvudsakliga 
orsaken till avsaknaden av förändringstryck går att finna i polisens sätt att kommunicera och 
polisens bristande transparens. Dessa faktorer medför att ljuset inte riktas på sättet att 
organisera eller bedriva polisverksamhet, utan istället är det Polismyndighetens 
problembeskrivningar och förklaringar som får genomslag.       

Sättet som Polismyndigheten kommunicerar på får också andra konsekvenser. Det skickar 
signaler till polisanställda att saklighet och objektivitet inte är så viktigt. Vidare försvåras 
styrningen av verksamheten när medarbetare förlorar respekten för chefer när dessa är 
beredda att komma med missvisande och felaktig information. Att verksamheten inte 
presenteras på ett korrekt och rättvisande sätt väcker även frustration hos medarbetare. 
Sättet att kommunicera gör inte enbart att det blir svårt att komma till rätta med problem, 
utan det förvärrar även problemen i organisationen.  

Sammanfattningsvis är det fenomen som den här rapporten fokuserar på av stor betydelse att 
komma till rätta med. Polismyndigheten kommer inte att åtgärda detta självmant, utan det 
krävs ett externt förändringstryck. Det första steget är att politiker och viktiga samhälls-
debattörer ser på Polismyndighetens presentationer av sin verksamhet ur ett annat perspektiv 
och förmår att se bakom de tillrättalagda bilderna och fråga sig vad Polismyndigheten vill 
skydda genom att lägga ansenliga resurser målmedvetet presentera förskönade versioner och 
att hindra insyn. En förhoppning är att den här rapporten kan bidra till detta.  

I inledningen påtalades att de övergripande fenomen och höga chefers agerande som ås-
kådliggörs i rapporten inte är unika för Polismyndigheten, utan går att finna i andra typer av 
organisationer542. Den roll som Polismyndigheten har i samhället och den stora tillit543 som 
finns till denna organisation gör emellertid att förhållandena blir extra problematiska. 

539 Palm & Skogersson, 2008. 
540 Se t.ex. hantering av informatörer och agerandet vid förhör: Sandberg, Aschberg, & Mohlin, 2021; Cantwell, 
2021a; 2021b.  
541 Framgår i respektive kapitel.  
542 Se t.ex. Alvesson, 2013; Alvesson & Spicer, 2019; Essen, Knudsen & Alvesson, 2021. Tidigare forskningsstudier 
som en av rapportförfattarna publicerat har också haft ett fokus på polisorganisationen, där slutsatser i dessa 
har använts av andra för att förklara och dra paralleller till beteenden i olika offentliga organisationer, se t.ex. 
SOU 2007:75; Zaremba, 2013; Quist & Fransson, 2014; Forsell & Ivarsson Westerberg, 2014.  
543 Se Brå, 2020; Mediaakademin, 2020. 
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Uppgifter från Polismyndigheten och utsagor från höga polischefer betraktas i normalfallet 
som opartiska och sakliga. Vissa journalister har dragit slutsatsen att det inte verkar finnas 
något intresse från politiskt håll av att kritiskt värdera utspel och förslag som kommer från 
polisen544 och att polisen genom olika utspel medvetet har agerat för att påverkat den 
politiska debatten545, Det finns därmed goda chanser för Polismyndigheten att kunna undvika 
att det uppstår ett externt tryck att vidta åtgärder för att komma tillrätta med det som tas upp 
i denna rapport. Det är nämligen inte populärt att ifrågasätta polisen och man kan räkna med 
att det leder till kraftiga negativa reaktioner att belysa frågor som kan uppfattas som en 
kritik mot polisen546. Detta kan hämma det politiska intresset att ta upp sådana frågor. Det är 
idag mycket mer tacksamt att i den politiska debatten föra fram att det måste bli fler poliser 
än att problematisera hur Polismyndigheten använder de tilldelade resurserna.  

544 Pettersson, 2021.  
545 Herdy, 2021. 
546 Se Holgersson & Grahn, 2021, bilaga 2. 
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Bilaga 1 – POLKON 

I rapport hade följande underlag för POLKON erhållits från Polismyndigheten gällande år 2018. 

Tabell 1: Genomförd och planerad POLKON-utbildning under år 2018547. 

Region 
Omfattning i 

timmar VT 2018 

Totalt 
erbjudna 
platser 

Totalt 
nyttjade 
platser 

Planerad 
omfattning HT 

2018 

Total 

omfattning 
(genomf. + 

plan)548 

Nord549 16 812 651 16 32 

Mitt550 16 820 661 16 32 

Bergslagen 16 400 320 0 16 

Stockholm 24 1764 1319 24 48 

Öst 16 715 605 8 24 

Väst551 16 720 576 16 32 

Syd 8 2857 2059 16 24 

Information begärdes så att det gick att göra en motsvarande tabell för efterföljande år552 
fram till hösten 2021. Polismyndigheten skickade nedanstående tabell. 

547 Holgersson, 2018b, sidan 84 (statistiken erhölls i oktober 2018). 
548 Polismyndigheten har varit ovillig alternativt inte haft förmågan att svara på frågor om utbildningen 
genomfördes enligt plan gällande november och december. 
549 Norrbotten samt LPO Skellefteå 8 timmar. 
550 Inre personal som inte ingår i målgruppen har fått 8 timmar. 
551 Älvsborg 0 timmar. Storgöteborg 0 timmar 
552 Inklusive år 2018 eftersom 2018 års tabell ovan bara innehöll planerade och inte genomförda aktiviteter de 
sista två månaderna. 
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Tabell 2: Timmarna för respektive år och region genomförd kurs POLKON fortbildning i 
Polismyndigheten under åren 2018-2020553. 

Av tabell 2 framgår att i Stockholm, som var den enda polisregionen som år 2018 erbjöd 48 
timmar POLKON till vissa poliser, minskade antal timmar som avsattes till den verksamhet 
både år 2019 och år 2020. I alla andra regioner ökade resursåtgången för POLKON från år 2018 
till år 2019, men minskade år 2020. Drygt halva år 2020, liksom hela år 2021 var enligt 
Polismyndigheten de flesta POLKON-kurserna inställda med anledning Covid-19.  

Som framgår i kapitel 2 har Polismyndigheten kommit fram till att 48 timmar är den ”absolut 
minsta” mängd fortbildning per år som krävs för att upprätthålla en ”acceptabel 
kompetensnivå inom ett område som är avgörande både för polisers arbetsmiljö men också 
medborgarnas rättssäkerhet och Polismyndighetens trovärdighet”554. Polisverksamheten 
måste genomföras på ett rättssäkert sätt oavsett om det är en pandemi eller inte. Det går att 
ställa frågan om det är upp till Polismyndigheten att göra sådana undantag när statsmakten 
fattar andra typer av beslut som har stor betydelse. Det går också att ställa frågan varför inte 
utbildning med fysisk kontakt ersattes med distansundervisning, som på exempelvis skolor 
och universitet, som kunde öka polisers kunskap om exempelvis psykisk ohälsa som visat sig 
vara en brist555. Likaså varför tiden inte utnyttjades för kommunikationsövningar eller 
användning av olika former av simulatorer och virtuell teknik för att öva vissa moment, utan 
att deltagare behöver ha en fysisk kontakt. Utebliven fortbildning ackumulerar ett ännu större 
utbildningsbehov efterföljande år.  

Ovanstående frågeställningar lyckades vi inte få svar på. 

Eftersom det av den statistik (se tabell 2) som Polismyndigheten levererade inte gick att se 
hur många POLKON-timmar som erbjöds till respektive polis eller hur många poliser som 
genomgått POLKON-utbildningen efterfrågas ytterligare information. Polismyndigheten 
skickade då följande uppgifter: 

553 Siffrorna är enligt Polismyndigheten hämtade från myndighetens kurshanteringssystem. Deltagare från 
nationella avdelningar med geografisk placering i de olika regionerna registreras också på kursen och ingår 
därmed i utfallet även om det i detta fall enligt Polismyndigheten sannolikt är ett mindre antal utifrån den 
aktuella målgruppen. 
554 Polismyndigheten, 2015a, beslutsunderlag, sidan 3. 
555 Se Holgersson, 2018b 
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Tabell 3. Antal platser och anmälda deltagare under år 2018, 2019 och 2020 i respektive 
region. 

2018 

Radetiketter 
Antal 
platser 

Antal 
anmälda 

5100 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Nord 5211 3500 
5200 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Mitt 3859 2844 
5300 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Stockholm 13362 10058 
5400 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Öst 7480 5038 
5500 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Väst 8532 6149 
5600 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Syd 8625 6355 
5700 Kompetensutveckling 2018 Polisregion Bergslagen 1941 964 
Totalsumma 49010 34908 

2019 

Radetiketter 
Antal 
platser 

Antal 
anmälda 

5100 Kompetensutveckling 2019 Polisregion Nord 5650 4081 
5200 Kompetensutveckling 2019 Polisregion Mitt 5067 4026 
5300 Kompetensutveckling 2019 Polisregion Stockholm 15954 11772 
5400 Kompetensutveckling 2019 Polisregion Öst 6252 4895 
5500 Kompetensutveckling 2019 Polisregion Väst 10031 7959 
5600 Kompetensutveckling 2019 Polisregion SYD 10465 8682 
5700 Kompetensutveckling 2019 Polisregion Bergslagen 3572 2351 
Totalsumma 56991 43766 

2020 

Radetiketter 
Antal 
platser 

Antal 
anmälda 

 5300 Kompetensutveckling 2020 Polisregion Stockholm och 
Nationella avdelningar 4149 3439 
5100 Kompetensutveckling 2020 Polisregion Nord 1369 1072 
5200 Kompetensutveckling 2020 Polisregion Mitt 1897 1569 
5400 Kompetensutveckling 2020 Polisregion Öst 420 341 
5500 Kompetensutveckling 2020 Region Väst 1743 1223 
5600 Kompetensutveckling 2020 Polisregion Syd 2424 1903 
5700 Kompetensutveckling 2020 Region Bergslagen 744 580 
Totalsumma 12746 10127 

Siffrorna väckte frågetecken. Exempelvis framgår att det var 43 766 poliser anmälda till 
POLKON-utbildningar år 2019, men år 2019 fanns det bara 18 678 poliser totalt anställda i 
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myndigheten och det var många poliser som hade befattningar där det inte är aktuellt att 
genomföra POLKON-utbildning. Utifrån uppgifter från tabell 1, tabell 2 och tabell 3 går det 
dock att dra vissa slutsatser. I polisregion Stockholm hade resurstiden minskat med åtta 
procent mellan år 2018 och år 2019 samtidigt som antal anmälda deltagare hade ökat. Utifrån 
dessa uppgifter kan slutsatsen dras att antal erbjudna timmar per polis minskade i Stockholm 
år 2019. Under 2020 sjönk antal anmälda poliser till POLKON-utbildning i Stockholm med 72 
procent. Likaså går det på liknande sätt att dra slutsatsen att ingen annan polisregion år 2019 
eller år 2020 nådde upp till den ”absolut minsta” nivån på årlig utbildningsmängd556 som har 
förespråkats.  

På frågan om hur det kunde komma sig att det var långt fler poliser anmälda till POLKON-
utbildningar än det fanns poliser, svarade Polismyndigheten att systemet inte känner om det 
är samma individ som är anmäld vid flera tillfällen och att de flesta polisregioner genomför 
utbildningsomgångar både på vår och höst. Utifrån de svar som erhölls gick det att dra 
slutsatsen att det inte finns någon uppföljning hur mycket POLKON-utbildning respektive 
individ har fått årligen och att det inte finns någon sammanställning över hur många timmars 
utbildning respektive region erbjuder.  

Med anledning av att Polismyndigheten på nationell nivå inte kunde leverera efterfrågad 
information efterfrågades namn på kontaktpersoner i respektive polisregion, men dessa 
uppgifter lämnades inte ut. Genom interna kontakter fanns emellertid möjlighet att inhämta 
dessa uppgifter. Kontakt togs med myndighetsanställda och de som svarade var generellt sett 
mycket positiva och nyfikna på den kartläggning vi gjorde, till exempel: ”Mycket intressant 
undersökning som jag verkligen ser fram emot att ta del av när den är klar.”557 Hjälp utlovades, 
men det verkade som om befattningshavare högre upp i organisationen inte uppskattade att 
dessa kontakter tagits och att information efterfrågades som Polismyndigheten inte kunde 
eller inte ville lämna ut. En person inom POLKON-organisationen skrev: ”Det har frågats runt 
hur du kunde få reda på polkon ansvariga […] Det var visst en känslig tå att trampa på”558. Det 
visade sig att flera som initialt ställt sig positiva till att lämna information ändrade sig och e-
post med liknande innebörd skickades: ”Efter diskussion med min gruppchef så hänvisar jag 
dig till att ställa din fråga till Kompetensenhetens funktionsbrevlåda”559 Det var den nationella 
funktionsbrevlåda som frågor ställts till, men som inte kunde eller ville svara på frågorna. 

Det var emellertid personal i POLKON-organisationen i olika delar av landet som levererade 
uppgifter. För transparensen är det en nackdel att inte redovisa insamlade data öppet. 
Samtidigt går det inte att utesluta att det kan få negativa konsekvenser för dem som lämnat 
uppgifterna. Eftersom det senare väger tyngre kommer erhållna data för år 2019-2021 enbart 
redovisas på en övergripande nivå: 

556 Om räknar skillnader i antal utbildningsplatser mellan år 2018 och år 2019 med skillnader i resurstid. Det är 
dock en region där data motsäger en sådan slutsats för år 2019, men både för år 2019 och år 2020 har detaljerad 
information erhållits från denna region som visar att personal inte erbjudits 48h POLKON något av dessa år.  
557 E-post, oktober, 2021. 
558 E-post, oktober 2021. 
559 E-post, oktober 2021. 
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 År 2020 och 2021 har det varit en mycket liten aktivitet vad gäller POLKON-utbildning,
men det gäller också andra utbildningsaktiviteter av betydelse för verksamheten
såsom fortbildning i MP5.

 År 2019 var det ungefär 3000 erbjudna utbildningsplatser i POLKON som inte fylldes
med deltagare.

 Många poliser560 som bär vapen, OC-spray och batong erbjuds ingen POLKON-
utbildning.

 Det hör till vanligheterna att en femtedel av de som anmäler sig till en kurs inte dyker
upp.

 På en utbildningsplats var det knappt en av tio som inte blev godkänd vid
utbildningstillfället.

 När det gäller kompetensskjutningen (kunna träffa målet561) finns en uppföljning att
personal kontinuerligt genomför och är godkända på detta moment. Någon
motsvarande kontroll när det gäller POLKON-utbildningen saknas trots att en årlig
utbildning i POLKON av Polismyndigheten har definierats som nödvändig för polisernas
arbetsmiljö och medborgarnas rättssäkerhet.

 Ingen hänsyn tas till att inställd och ej genomförd årlig utbildning innebär ett
ackumulerat behov av utbildning.

560 Eftersom data från alla områden inte erhållits kan ingen exakt siffra anges, men det rör sig om tusentals 
poliser. Det är framför allt poliser som normalt sett inte bär uniform det handlar om, men det gäller även 
uniformerad personal. 
561 Se Holgersson, 2018b. 
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Bilaga 2 – analys av statistik av skjutningar och 
sprängningar 

En av rapportförfattarna begärde diarienummer (K-nummer) för de ärenden som var orsaken 
till att statistiken för första halvåret 2021 justerades uppåt med 14 skjutningar. Två dagar 
senare erhölls 13 K-nummer. Varför det enbart fanns 13 K-nummer och inte 14 kunde inte den 
person som förmedlade statistiken besvara. En begäran gjordes också om att få K-nummer till 
de 14 skjutningarna som enligt den nationella statistiken hade inträffat under februari 2021. 
En ytterligare begäran skickades dessutom direkt till polisregion Stockholm om att få K-
nummer på de skjutningar i regionen som hade inträffat i februari respektive i april 2021. 
Svaren på de båda förfrågandena dröjde.  

Att K-nummer bara levererades gällande de ärenden som uppgavs ha orsakat justeringarna, 
men inte K-nummer till de ärenden som låg grund för statistiken väckte frågor. För att kunna 
säkerställa att justeringar inte innebär att skjutningar dubbelförs bör Polismyndigheten känna 
till K-nummer i den underliggande statistiken. För att utesluta att fördröjningen berodde på 
att begärandena tappats bort eller lagts åt sidan kontaktades Polismyndigheten ånyo. Ett svar 
lämnades av ansvarig handläggare på nationell nivå: ”Det arbetas med ditt ärende och du 
kommer att få ett svar så snart det är hanterat”. Varför tog det sådan tid? Med en god ordning 
på statistiken hade det endast tagit minuter att leverera ett svar.  

Tidigare hade också en annan fråga ställts. Vad är det för definition som ligger till grund för att 
en skjutning ska klassas som en skjutning? Måste man t.ex. hitta hylsor, måste skadan på ett 
objekt se ut på ett visst sätt? Någon beskrivning av definitionen eller svar på de konkreta 
frågorna lämnades inte, utan en handläggare på nationell nivå svarade: ”Inga skjutningar 
tappas bort. Det finns inga olika definitioner i regionerna”. Någon fråga hade emellertid inte 
ställts om det fanns olika definitioner i regionerna eller om skjutningar tappades bort. 

Efter tre dagar och en påminnelse erhölls K-nummer från polisregion Stockholm. Regionen 
skickade diarienummer till 17 olika ärenden, det vill säga drygt 40 procent fler skjutärenden 
än som framgick av den nationella officiella statistiken för denna region gällande februari och 
april. Från nationell nivå var det tyst. Arbetet med att ta fram de 14 K-numren som låg till 
grund för statistiken i februari drog ut på tiden. Istället erhölls en reviderad lista gällande de 
skjutningar som legat till grund för att statistiken hade justerats. Det angavs att den tidigare 
utskickade listan hade innehållit en dubblett. Listan kompletterades även med det tidigare 
saknade diarienumret. En genomgång av den reviderade listan visade dock att det ärende som 
listan hade kompletterats med redan fanns upptagen i listan. Det saknades således 
fortfarande diarienummer till ett ärende som legat till grund för justeringen av statistiken. Det 
diarienummer som saknades efterfrågades ånyo. Nationella operativa avdelningen besvarade 
inte denna förfrågan.  

Med anledning av de frågor som hade ställts om vilka typer av händelser som definieras som 
en skjutning hänvisade polisen till sin hemsida. På polisens hemsida finns en definition av vad 
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som menas med en skjutning562. I praktiken verkar dock denna definition inte ha fått ett 
genomslag hos de som ansvarar för statistiken. En anställd på en enhet som ansvarar för 
uppföljning av skjutstatistiken i en polisregion framförde att det var oklart om en skada på 
grund av att någon blivit skjuten av ett luftvapen skulle tas med i skjutstatistiken563. En anställd 
i en annan region som arbetar på samma typ av enhet svarade att hen ”inte har någon exakt 
definition men det man räknar är skjutvapen som inte är klassade som ”leksaker”, luftgevär 
och luftpistol är alltså ej inkluderat. Om vapnen är manipulerade för att öka möjligheten till 
skada/döda räknas de med”564. En anställd som förmedlade skjutstatistik i ytterligare en 
polisregion var osäker på definitionen och bad att få återkomma. Den befattningshavare på 
nationell nivå som hänvisade till definitionen på polisens hemsida fick frågan om det räknas 
som en skjutning om tre av varandra oberoende personer har hört automateld i närheten, 
men att polispersonal inte hittat några hylsor. Svaret var att det inte räknas med i antalet 
bekräftade skjutningar eftersom det kan röra sig om ljud från exempelvis en startpistol565.  

För en person som har stor erfarenhet av ljudet av automatvapen är det enkelt att höra 
skillnaden mellan en startpistol och automateld. Ljudet av automateld är karaktäristiskt, men 
skjutningen tas trots det inte med i statistiken – åtminstone inte enligt den person på nationell 
nivå som svarade på frågan. Det valda förfaringssättet är dock ingen garanti för att 
användningen av en startpistol inte hamnar i statistiken eftersom det kan vara svårt att se 
skillnad på olika vapen om de iakttas från långt håll – särskilt om ögonvittnen inte har kunskap 
om vapen. Enligt definitionen räknas en skjutning som bekräftad om det finns fler än ett 
oberoende ögonvittne till denna. Det behövs inte ha hittats några hylsor eller ha uppstått 
några skador.  

Enligt definitionen räknas inte en skjutning med i statistiken trots att en mycket trovärdig 
person på nära håll blivit ögonvittne till en skjutning. Det hjälper inte om detta ögonvittne sett 
att gärningsmannen plockat upp tomhylsorna efter skjutningen eller att vittnet kan specificera 
att vapnet som användes var en revolver av ett visst märke och typ (revolvrar renderar inte i 
tomhylsor på marken). Enligt definitionen krävs det att någon annan också varit ögonvittne till 
skjutningen för att den ska innefattas i statistiken. Många av skjutningarna sker i socio-
ekonomiskt utsatta områden där det finns en rädsla att träda fram som ögonvittne. 
Polispatruller som blir beordrade till en plats kan dessutom lägga ner olika mycket 
engagemang för att exempelvis försöka hitta hylsor eller annat som tyder på att en skjutning 
ägt rum. Det finns ett flertal andra felkällor som påverkar statistiken. Dessutom följs inte 
definitionen på det sätt som de ansvariga på nationell nivå hävdar. Oavsett om man hittar 
hylsor eller kan konstatera skador räknas exempelvis i minst en polisregion ljudet av 
automateld med i statistiken om det har hörts av varandra oberoende, tillförlitliga vittnen566.  

En separat begäran hade också lämnats in att få ta del av definitionen på vad som krävs för att 
en sprängning ska tas med i statistiken. Definitionen på en sprängning står inte på 
Polismyndighetens hemsida. Det ställdes en fråga om till exempel en så kallad ”bangers” som 

562 Polismyndigheten, 2021m. 
563 Telefonsamtal augusti 2021. 
564 E-post, augusti 2021. 
565 E-post, augusti 2021 
566 E-post augusti, 2021. 
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orsakat att fönster i en trappuppgång gått sönder räknas som en sprängning? Något svar på 
den konkreta frågan lämnades inte, men efter några dagar erhölls ett svar på vad som ingick i 
statistiken:  ”Den definitionen är enklare än för skjutningar” och ”Här går vi på brottskoderna 
1312” och ”1313”567 (Allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning). Efterföljande frågor och 
svar visade dock att denna statistik innehöll ett bedömningsmoment. Det angavs att om ett 
ärende är ”helt felkodat eller helt uppenbart ´tokigt, typ anonymt tips´ tas det bort”. Vad som 
menas med ”helt felkodat” preciserades inte, men med ovanstående beskrivningar kan en 
kraftig fyrverkeripjäs eller en så kallad bangers som brottskodats som allmänfarlig ödeläggelse 
hamna i statistiken för sprängningar. Med ovanstående beskrivna tillvägagångssätt missar 
man å andra sidan explosioner med sprängmedel som kodats som mordförsök. Likaså 
sprängningar där den som upprättat polisanmälan bedömt att det inte inneburit en allvarlig 
fara för någons liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom.  

Efter sju dagar erhölls 14 K-nummer för de skjutningar på nationell nivå som ingick i statistiken 
för februari 2021. En ny begäran lämnades att få K-nummer för de 21 skjutningar som ingick i 
statistiken för april. Det tog bara två timmar att få detta svar. En jämförelse av K-nummer som 
erhållits från nationell nivå med de som polisregion Stockholm skickat för februari och april 
2021 visade att det var 5 ärenden som fanns med i den nationella statistiken som inte fanns 
med i statistiken som erhållits från Stockholm. Det var dessutom 8 ärenden från Stockholm 
som inte fanns med i den nationella statistiken. Vid kontakt med ytterligare en polisregion 
framgick att det även där fanns skillnader mellan den nationella statistiken och den regionala 
statistiken. Polismyndigheten kan säkert lämna förklaringar till ovanstående identifierade 
skillnader, men det som har framkommit ovan ger åtminstone inget stabilt intryck vad gäller 
tillförlitligheten på statistiken över ”bekräftade skjutningar”.  

 

 
567 E-post, augusti 2021. 
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Bilaga 3. Information gällande datainsamling för Trojan 
Shield 
Hur antal häktade räknades ut 
Eftersom Polismyndigheten inte ville eller kunde lämna något underlag till hur många som 
blivit häktade med anledning av insatsen den 7 juni 2021 togs kontakt med Åklagar-
myndigheten. En häktningsförhandling måste hållas 96 timmar efter gripandetidpunkten. Alla 
häktnings-PM (diarienummer) begärdes ut som upprättats den 7 juni eller inom 96 timmar 
från klockan 24.00 den 7 juni. Kontakt togs med respektive åklagarkammare för att kunna 
utesluta ärenden som inte ingick i Trojan Shield. Kontakt togs även med utredare inom 
Polismyndigheten för att få fördjupad information.  

Efter sex veckor erhölls en lista från Polismyndigheten på de personer som gripits den 6-9 juni 
2021 inom ramen för Trojan Shield. Personnummer var maskade, men varje rad innehöll ett 
K-nummer och ett åklagarnummer. Polismyndigheten hade inte följt upp huruvida personerna
blivit häktade. En analys av listan gjordes gentemot uppgifter som erhållits från Åklagar-
myndigheten. För respektive rad i listan från Polismyndigheten markerades om person blivit
häktad. Totalt var det 42 personer som blivit häktade. Efter att det gått två månader efter
tillslaget togs kontakt med Åklagarmyndigheten för att kontrollera hur många som fortfarande
satt häktade i ärendena.

På den lista som erhållits från Polismyndigheten angavs att Tullverket ansvarade för vissa 
ärenden där personer gripits och att underrättelsetjänsten inte hade diarienummer eller 
åklagarnummer till dessa ärenden. Kontakt togs med Tullverket som angav hur många som 
gripits inom ramen för Trojan Shield och hur många av dem som häktats.   

Kommentar till statistik som erhållits från Kriminalvårdsstyrelsen 
Statistik begärdes från Kriminalvårdsstyrelsen angående antalet påbörjade häktningar. Den 
vecka tillslaget gjordes i Trojan Shield var statistiken över antalet påbörjade häktningar på en 
hög nivå. En genomgång av 35 månader (jan 2019-juli 2021) visade att det kontinuerligt var 
en stor fluktuation i dags- och veckonivån på antal påbörjade häktningar. Detta, i kombination 
med att det enligt Kriminalvården kan förekomma viss eftersläpning i registreringen, gör att 
jämförelser på dagsnivå lätt kan bli missvisande. Det kan ändå nämnas att under 2020 var det 
en dag (29 maj) där 92 personer påbörjade häktning och en dag (20 november) där 89 påbörjat 
häktning. Under den vecka det stora tillslaget gjordes i Trojan Shield var värdet under en dag 
77 och en annan dag 76. Under 31 månader var det 19 dagar då antalet låg på 70 eller 
därutöver. Högst antal påbörjade häktningar under sju dagar inträffade i juni 2020 (288 
stycken). Under den kalendervecka där det stora tillslaget genomfördes i Trojan Shield 
påbörjades 281 häktningar, vilket var 24 häktningar fler jämfört med den kalendervecka som 
hade det näst högsta värdet under den valda mätperioden. Ett tiotal andra kalenderveckor 
som ingick i materialet hade runt 250 påbörjade häktningar. Senare begärdes mer statistik ut 
och då bara hur många där häktning påbörjats per månad rörande augusti-november 2021. 
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Bilaga 4 – forskningsmetod 
Inledning 
I den här rapporten anammas ett förhållningssätt som benämns som ”critical research”, vilket 
kan beskrivas som forskning “characterised by an intention to change the status quo, 
overcome injustice and alienation, and promote emancipation”568. Det har genomförts 
begränsad forskning om den svenska polisen med ett sådant förhållningssätt569. Orsaken är 
att polisen har ett starkt intresse av att kontrollera forskningsresultaten och att forskare väljer 
att agera på ett sätt som inte äventyrar framtida möjligheter att bedriva forskning på 
polisen570.    

Rapporten bygger i stor utsträckning på forskningsstudier som en av rapportförfattarna 
genomfört sedan 1998 och som har publicerats i olika vetenskapliga skrifter. En beskrivning 
av de forskningsmetoder som tillämpats i dessa studier kommer inte återupprepas, utan 
läsare hänvisas till respektive rapporter som ligger till grund för de olika kapitlen.  

Det har genomförts datainsamling inom ramen för denna studie som kommer presenteras 
nedan, men i analysen har det även använts data som samlats in tidigare. Två andra rapporter 
”Hur hanterar polisen journalister?”571 och ”Hur efterlever polisen  offentlighetsprincipen”572 
initierade framtagandet av denna rapport. Denna rapport syftar till att skapa förutsättningar 
för en förbättrad polisverksamhet genom att gå bakom den tilltalande fasad som Polis-
myndigheten på ett framgångsrikt sätt byggt upp med hjälp av kommunikationsstrategier och 
begränsad transparens. Ett annat syfte med rapporten är att synliggöra de strategier som 
används för att skapa och upprätthålla den positiva bilden av polisen, vilket kan öka 
förutsättningarna för kritisk granskning. Rapportens forskningsfråga är: ”Vilka negativa 
konsekvenser får Polismyndighetens ansträngningar att dölja problem, hindra insyn och måla 
upp en tilltalande, men missvisande, bild av verksamheten och olika förhållanden?”573  

Rapporten är deskriptiv där olika iakttagna fenomen åskådliggörs med konkreta exempel. 

Det hade gått att strukturera rapporten på ett annat sätt än som blev fallet. Kapitelindelningen 
hade kunnat organiserats utifrån identifierade strukturella problem inom polisen. Det hade 
på ett annat sätt synliggjort dessa problem, men vid val av upplägg var det primära att 
åskådliggöra konsekvenserna av det strukturella problem som vi bedömer är mest angeläget 
att komma tillrätta med574.  

568 Stahl, 2008, s. 139; se även Myers and Klein, 2011; Alvesson & Detz, 2000; Alvesson, 2020. se även Holgersson 
& Melin, 2014 vad gäller den form av aktionsforskning som tillämpas. 
569 Holmberg, 2014; 2015. 
570 Holmberg, 2015, s. 50; se även Wieslander & Holgersson, 2019;. 
571 Holgersson & Grahn, 2021. 62 journalister intervjuades och materialet omfattar 135 sidor intervjutexter. 
572 Holgersson, 2021. 
573 Rapporten forskningsfråga tar sin utgångspunkt i det som framkommit i rapporterna ”Hur hanterar polisen 
journalister?” (Holgersson & Grahn, 2021) och ”Hur efterlever polisens offentlighetsprincipen?” (Holgersson, 
2021).  
574 Se kapitel 1, Se Holgersson & Grahn, 2021; se Holgersson, 2021a; 2021b; Holgersson & Wieslander, 2017. 
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Forskare har påtalat att det finns ett behov av att belysa de negativa effekterna av 
organisationers ”imagebyggande”575 och ett tema på den stora internationella organisations-
forskningskonferensen EGOS år 2017 var just ”Being good or looking good”576. Ett fokus på att 
skapa tilltalande bilder av en organisation riskerar att minska organisationens faktiska 
förmåga att lyckas med sitt uppdrag577. Om problem döljs finns en risk att tilldelade offentliga 
medel inte används på ett effektivt sätt och det kan bli särskilt svårt att komma till rätta med 
känsliga frågor som rasism, sexuella trakasserier, övervåld samt misslyckade arbetsmetoder 
och satsningar578.  

Struktur på rapporten och vad olika kapitel bygger på för data samt 
analys 
I denna rapport har vi valt att genom att presentera nio olika verksamhetsområden 
exemplifiera vilka negativa konsekvenser Polismyndighetens kommunikationsstrategier och 
bristande transparens får för verksamheten. Åtta av verksamhetensområdena tar sin 
utgångspunkt i tidigare forskningsrapporten579 som en av rapportförfattarna gjort (Stefan 
Holgersson). I tabellen nedan presenteras dessa:   

Kapitel 2 Polisens användning av våld 
och förmåga att 
kommunicera 

Holgersson, 2005; Holgersson Granér och 
Skoglund, 2006; Holgersson & Gottschalk, 
2008; Holgersson, Gottschalk & Dean, 2008a; 
2008b; Holgersson & Knutsson, 2008; 2012a; 
Holgersson & Knutsson, 2011; Holgersson, 
2018b.  

Kapitel 3 Polisens arbete mot 
gängbrottslighet 

Holgersson, 2007; Holgersson, 2008; 
Holgersson, 2009 Holgersson & Knutsson 
2011; Holgersson & Granér, 2012; Rostami, 
Leinfelt & Holgersson, 2012; Holgersson, 
2013; Rostami, Melde, Holgersson, 2014; 
Holgersson, 2014a; 2021a; Holgersson & 
Wieslander, 2017; Holgersson, 2018b; 2019b; 
2020. 

Kapitel 4 Polisens arbete mot hatbrott, 
demokratibrott, hedersbrott 
och brott i nära relation 

Holgersson, 2014a; 2018a; 2021a. 

Kapitel 5 Polisens 
trafiksäkerhetsarbete 

Woxblom, Holgersson & Dolmén, 2008; Berg, 
Forward & Holgersson, 2014; Holgersson, 
2014a; 2014b; 2015a; 2015b; 2015c; 2021a; 
Holgersson & Wieslander, 2017; Holgersson, 
Grahn & Wictorsson, 2020.  

Kapitel 6 Polisens ledningscentraler Holgersson, 2002; 2005; 2017a; 2017b. 

575 se även t.ex. Rennstam, 2013, Holgersson & Wieslander, 2017; Enghel & Noske-Turner, 2018; Holgersson, 
2021a. 
576 EGOS, 2017. 
577 Till exempel Alvesson, 2013; Holgersson & Wieslander, 2017; Holgersson, 2021. 
578 Se t.ex. Holgersson & Grahn, 2021. 
579 För att underlätta läsningar redovisas i bara undantagsfall referenser till dessa i respektive text.    
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Kapitel 7 Polisens 
utredningsverksamhet 

Holgersson, 2005; Gottschalk, Holgersson & 
Karlsén, 2009; Holgersson, 2013; Holgersson, 
2014a; 2015a; 2015b; 2018a. 

Kapitel 8 Polisens hantering av 
vapentillstånd 

Holgersson, 2018c. 

I ovanstående tabell markeras de skrifter i fetstil som respektive kapitel framförallt bygger på. 
En stor del av texten i kapitel 2, 4, 5 och 6 är hämtade från tidigare forskningsrapporter. För 
att underlätta läsning redovisas texten inte i form av citat. Likaså är början av kapitel tre som 
berör operation Rimfrost till stor del hämtad från en tidigare rapport. 

Kapitlen som beskrivs ovan har kompletterats med följande nya data och en analys av dessa 
med stöd av iakttagelser och dragna slutsatser i tidigare forskningsstudier: 

Kapitel 2 Polisens användning av våld 
och förmåga att 
kommunicera 

Omfattningen av POLKON (se bilaga 1), 
statistik över polisens våldsanvändning samt 
förhållanden som belysts i media och 
Polismyndighetens agerande med koppling till 
dessa reportage. 

Kapitel 3 Polisens arbete mot 
gängbrottslighet 

Data om insatsen Trojan Shield (se bilaga 2), 
en uppföljning av olika yttrande från 
polischefer och utspel från Polismyndigheten 
(vilken information som efterfrågats 
presenteras i kapitlet), rapporter från 
internrevisionen, muntlig och skriftlig 
information från ett 30-tal polisanställda 
(personliga möten vid deltagande i 
verksamheten, e-post, kontakt via sociala 
medier, telefon och videomöten), samt 
förhållanden som belysts i media och 
Polismyndighetens agerande med koppling 
till dessa reportage.  

Kapitel 4 Polisens arbete mot hatbrott, 
demokratibrott, hedersbrott 
och brott i nära relation 

Information hur Polismyndigheten 
rapporterat ett regeringsuppdrag (tagit del av 
skuggrapport), exempel på hur polisen 
hanterar hatbrott på nätet (två exempel 
presenteras i kapitlet, men finns flera med 
anledning av pågående studie) samt 
förhållanden som belysts i media och 
Polismyndighets agerande med koppling till 
dessa reportage. 

Kapitel 5 Polisens 
trafiksäkerhetsarbete 

Något enstaka utspel i media från 
Polismyndighetens sida, ett betänkande från 
Regeringskansliet om polisens kontroller på 
väg av den yrkesmässiga trafiken (SOU 
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2021:31) samt MHF:s yttrande över detta 
betänkande.   

Kapitel 6 Polisens ledningscentraler Rapport från internrevisionen, uppföljning av 
en utsaga från Polismyndigheten med 
anledning av kritik i media samt förhållanden 
som belysts i media och Polismyndighets 
agerande med koppling till dessa reportage. 

Kapitel 7 Polisens 
utredningsverksamhet 

Rapporter från internrevisionen, muntlig och 
skriftlig information från ett 30-tal anställda 
och tidigare anställda (personliga möten vid 
deltagande i verksamheten, e-post och 
telefon), rapporter från Polishögskolan och 
vissa forskningsrapporter, uppföljning av en 
utsaga från Polismyndigheten med anledning 
av kritik i media samt förhållanden som 
belysts i media och Polismyndighets 
agerande med koppling till dessa reportage. 

Kapitel 8 Polisens hantering av 
vapentillstånd 

Statistik från Polismyndigheten samt 
förhållanden som belysts i media och 
Polismyndighets agerande med koppling till 
dessa reportage. 

Kapitel 1 tar till stora delar sin utgångspunkt i tidigare forskning som en av rapportförfattarna 
har genomfört580.  

Kapitel nio bygger inte på tidigare forskningsstudier som rapportförfattarna har genomfört. 
Kapitlet kom till med anledning av hur Polismyndigheten bemötte kritik mot arbetet på NFC 
(Nationellt forensiskt centrum) i media i juni 2021. Polismyndigheten uppgav att ”man jobbar 
med att steg för steg åtgärda problemen”581. Det låg i linje med agerandet i ovanstående 
redovisade verksamhetsfält. Det väckte en nyfikenhet att undersöka om även NFC lämnar 
information som går att ifrågasätta. Underlag efterfrågades från NFC som kunde belägga 
utsagan i media. Det efterfrågades även data rörande ett projekt som NFC under 2021 hade 
kommunicerat ut var framgångsrikt och skulle göra att man kom tillrätta med de långa 
handläggningstiderna. Personal på NFC hörde av sig och delgav information med anledning av 
att befattningshavare internt på NFC uttryckt sig frågande till ”varför Holgersson måste 
undersöka detta”. Uppslag och ytterligare information erhölls. Statskontorets och RRV:s 
rapport användes i analysen av erhållna data. Förhållanden som belysts i media och 
Polismyndighets agerande med anledning av dessa reportage utgör också underlag till 
kapitlet.  

Vid analysen av respektive kapitel har fenomen och slutsatser från tidigare forskning använts 
och inriktningen på rapporten har varit att åskådliggöra återkommande beteenden från 
Polismyndigheten samt exemplifiera konsekvenser av detta.  

Förutom ovanstående kapitel så innehåller rapporten två till kapitel. 

580 Holgersson, 2005; 2007; 2013; 2014a; Holgersson & Knutsson, 2008; 2012a; 2012b; Holgersson & 
Wieslander, 2017; Holgersson, 2019a; 2019b; Holgersson & Grahn, 2021; Holgersson, 2021b. 
581 Grill Pettersson, 2021. 
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Kapitlet tio handlar om att personalen inte hanteras som polisorganisationens viktigaste 
resurs. Tidigare forskningsrapporter från en av rapportförfattarna har pekat på att sättet att 
hantera anställda utgör ett strukturellt problem582 och konsekvensen av detta återspeglas i 
samtliga kapitel i denna rapport. Enbart detta utgjorde inte ett skäl till att detta problem skulle 
få ett eget kapitel eftersom det gäller fler av de strukturella problem som finns inom polisen. 
Utan det finns två orsaker till att detta strukturella problem fick ett eget kapitel. Det ena beror 
på Polismyndighetens återkommande mantra att lösningen på olika uppmärksammade 
tillkortakommande är fler polisanställda. Det finns skäl att gå bakom denna föreställning som 
fått ett stort genomslag i den allmänna debatten och bland politiker. Det andra skälet är att 
politikers krav, tillförda medel och Polismyndighetens utsagor har gjort att det uppstått en 
stor press på myndigheten att antalet poliser ska bli fler. Det har resulterat i något som kan 
betecknas som en pinnjakt på poliser. Precis som för många andra verksamhetsfält som berörs 
i denna rapport har yta blivit viktigare än innehåll även när det gäller att nå upp till antal 
poliser.    

Kapitel elva utgör en avrundning av rapporten. De slutsatser som redovisas tar sin 
utgångspunkt i det som framkommer i denna rapport, men även i ett par vetenskapliga texter 
som en av rapportförfattarna har publicerat583 och några mediainslag. 

Skrivprocessen samt forskningsetiska ställningstaganden 
Först skrevs kapitel två till åtta. Externa experter/seniora forskare fick läsa kapitel två, tre och 
sju med anledning av att dessa kapitel var de där det tillkommit mest nya data. Informatörer 
som lämnat uppgifter som återges i kapitlen fick möjlighet att läsa respektive textavsnitt där 
deras uppgifter förekom för att säkerställa att framförda uppgifter stämde med hur de 
återgavs i rapporent. Innehållet i de andra kapitlen hade redan blivit granskande i och med att 
de till stora delar utgick från tidigare forskningstexter. Kapitel nio tillkom därefter och även 
detta granskandes med anledning av att det handlade om nytillkommen data och analys. Med 
anledning av vad som framkom i datainsamling och analysen i de olika kapitlen tillkom kapitel 
tio. Även innehållet i detta kapitel utgick nästan undantagslöst från vetenskapliga texter som 
tidigare blivit granskade. Sist skrevs förord, inledning, sammanfattning samt slutdiskussionen. 
När detta var klart utformades de olika bilagorna. Alla texter sammanställdes till ett utkast 
Detta utkast distribuerades till fyra seniora forskare och sju experter (med olika bakgrund men 
med en djup kunskap om polisverksamheten). Granskningen resulterade i vissa tillägg och 
ändringar.  

I rapporten skrivs inga namn på befattningshavare ut, men ibland kan personer i maktposition 
vara så synliga att det inte är möjligt att skydda dess identitet (Pettigrew, 1997). Med tanke 
på de allvarliga problem som framträder i rapporten och Polismyndighetens maktposition i 
samhället i kombination med myndighetens bristfälliga transparens584 vore det mer etiskt 
problematiskt att inte publicera det som framkommit i studien än de negativa aspekterna av 
att publicera innehållet.

582 Se bl.a. Holgersson, 2005; Holgersson & Knutsson, 2012. 
583 Holgersson, 2005; Holgersson & Grahn, 2021. 
584 Se Holgersson, 2021b. 
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Bilaga 5 – E-postkonversation för att kontrollera ett 
påstående 

Datum Händelse 

2021-10-28 

Begäran om allmän handling skickades till Polismyndigheten: 

”I SVT framför biträdande rikspolischefen att: 

’Vi pratar väldigt mycket om den här gyllene första timmen. Där vi upplever att vi blir 
starkare.’ 

Jag skulle gärna vilja ta del av handlingar som visar detta, t.ex. direktiv och 
utbildningsinsatser och dess effekter.” 

 2021-10-29 

”Nationella operativa avdelningen har mottagit ditt mail men önskar att du 
specificera vilket område inom Polismyndigheten som du önskar handlingar för att 
kunna dirigera din begäran rätt. ” 

 2021-10-29 

Svar till Polismyndigheten: 

”Det var ju chefen NOA som yttrade sig i frågan nedan så han måste väl veta var det 
går att hitta handlingarna.” 

2021-11-01 

Efter några dagar utan någon respons på begäran: 

”Hej, jag önskar veta hur det går med denna begäran (svarade för några dagar 
sedan på nedanstående fråga).”  

2021-11-01 

”Avdelningskansliet vid Noa håller på med ditt ärende och försöker reda i vad för 
handlingar som kan tänkas menas då det inte är specificerat. Vi håller just nu på att 
se över underlaget av biträdande rikspolischefens tal i SVT för att reda ut vad din 
begäran omfattar eftersom det inte framgår tydligt.  

Eftersom frågan inte är specifik så dröjer därför dessvärre svar till dig. ” 

2021-11-01 

Svar till Polismyndigheten: 

”Hej, jag tycker frågan är ganska specifik, men kan försöka förtydliga den 
ytterligare. 

Biträdande rikspolischefen kommer med följande yttrande i SVT (länk skickad 
tidigare): 

´Vi pratar väldigt mycket om den här gyllene första timmen. Där vi upplever att vi blir 
starkare.´ 

Jag begär då att få handlingar som styrker detta påstående från biträdande 
rikspolischefen. Han borde ju veta vad han grundar sitt yttrande på, eller han kanske 
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bara har höftat till? Då är det också ett svar. Att det inte finns handlingar som 
styrker yttrandet.” 

2021-11-24 

Ingen respons från Polismyndigheten förrän klockan 07.15 morgonen efter att 
rapporten om Polismyndighetens sätt att efterleva offentlighetsprincipen spridits. 
Myndigheten svarade att uttrycket är ett begrepp som myntats av chefen Noa 
tillsammans med nationella taktiska rådet och det ”är inte avgränsat i tid utan tar 
sikte på de viktiga första timmarna i ett ärende”. Några handlingar som styrkte 
påståendet levererades inte av Polismyndigheten som istället framförde att det 
generellt handlar om att ”snabbare få tillgång till rätt resurser, att snabbare säkra 
bevisning som leder jakten på gärningsmännen framåt samt att kunna nyttja 
moderna IT-lösningar för att kunna samarbeta och leda såväl yttre personal som 
utredare, forensiker och underrättelsepersonal även om man inte är på samma 
plats.”   

2021-11-24 

Fråga upprepades om det finns det finns något underlag som styrker att 
Polismyndigheten blivit bättre på det som den biträdande rikspolischefen påstod. 
Det framfördes också att om man bara ser till uppklaringsprocenten vad gäller 
skjutningar får man inte intrycket av att effekten av arbetet verkar så bra585. 

2021-11-25 

Två mer specifika frågor ställdes också till Polismyndigheten med anledning av 
svaret: 

 Vilka ”moderna IT-lösningar för att kunna samarbeta och leda såväl yttre
personal som utredare” åsyftas?

 Vad är det för typ av bevisning som menas med uttrycket ”snabbare säkra
bevisning som leder jakten på gärningsmännen framåt” och från när menar
ni att det blivit snabbare och på vilket sätt menar ni att arbetet förändrats?

2021-12-01 

Om det precisa svaret från Polismyndigheten var underbyggt borde det ha gått att 
svara snabbt på exempelvis vilka IT-system som åsyftades. Men något svar erhölls 
inte på denna eller någon annan fråga [2021-12-15].  

585 Se t.ex. Arslanovic, 2021. 


	Förstasida rapport
	Rapport till LiU

