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Förord 
Polisen har lyckats förmedla ett budskap som gjort att den politiska diskussionen koncentreras 
till helt andra frågor än hur polisen förvaltar tilldelade resurser.  

Den här rapporten är en av flera forskningsrapporter1 vars syfte är att bidra till ett 
perspektivskifte från en ensidig fokusering på att lösningen på Polismyndighetens bristande 
måluppfyllelse alltid är ökade resurser, behov av ny lagstiftning eller utrustning till att i högre 
grad även diskutera hur Polismyndigheten använder befintliga resurser.  

Stefan Holgersson 

Norrköping 27 april 2022 

1 Som t.ex. Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2020; Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020; 
Holgersson, 2022. 
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Sammanfattning 

Polisens passhantering utgör ett i raden av exempel på vilka konsekvenser Polismyndighetens 
strukturella problem får för polisens verksamhet. I rapporten framgår att kritik mot polisens 
passhantering inte är ett nytt fenomen utan att Polismyndigheten även tidigare kritiserats för 
att inte lyckats med detta uppdrag.   

Utmärkande för polisens verksamhet är att det uppstår situationer som måste hanteras 
omedelbart. Det finns en förståelse för att Polismyndigheten inte kan planera när dessa 
händelser inträffar. Ett förhållningssätt att agera först när en kritisk situation uppstår verkar 
ha fått en överspridning till verksamhetsgrenar där det finns en möjlighet för polisen att agera 
i förhand. Det vill säga där Polismyndigheten genom ett proaktivt agerande hade kunnat 
förebygga att ett problem uppstod, men att detta inte gjorts.  

Trots att det fanns tydliga prognoser på att antalet passansökningar skulle öka år 2022 
minskade Polismyndigheten personalstyrkan som arbetade med pass inför detta år. Det var 
först när kaoset var ett faktum som polisen påbörjade en rekrytering av passhandläggare. 
Polismyndighetens bristande analys och planeringsförmåga fick inte bara följden att 
människor fick vänta länge på att få ett pass och att polispersonal fick en dålig arbetsmiljö. 
Det påverkade också Polismyndighetens förmåga att förebygga, upptäcka och utreda brott.  

Att problem förklaras med att de beror på externa faktorer och inte på myndighetens sätt att 
organisera och bedriva verksamhet är ett mycket vanligt förfaringssätt från Polismyndighetens 
sida2. Det som skiljer denna situation från de flesta andra är att passhanteringen är enkel att 
förstå och att den i stort sett är frikopplad från polisens övriga verksamhet. Den är dessutom 
självfinansierad, vilket gör det omöjligt att hänvisa till bristande resurser. 

När det gäller utfärdande av pass hanterade Polismyndigheten inte prognoser och varningar 
som framförts på ett sämre sätt jämfört med hur myndigheten agerar inom många andra 
verksamhetsfält. Det är bara det att Polismyndighetens del i den uppkomna situationen var 
svårare att dölja när det gäller passhanteringen. Polismyndigheten kommer att genom 
nedprioritering av annan verksamhet och genom anställning av ett stort antal 
passhandläggare till slut lyckas beta av de långa kötiderna även denna gång. Det är 
betydelsefullt att så sker, men än viktigare är att Polismyndigheten kommer till rätta med de 
strukturella problem som inte bara var orsaken till att det som benämndes som ”passkaoset” 
år 2022 uppstod. Dessa problem har även kopplingar till bland annat påskupploppen samma 
år, de omfattande antal gängskjutningar och en mängd andra fenomen3.   

De problem som uppmärksammats kopplat till utfärdande av pass är symptomatiska för hur 
Polismyndigheten fungerar.  En bristande kritisk reflektion inom Polismyndigheten gör att det 
krävs en extern press för att lyckas åtgärda de strukturella problem som får så många negativa 
konsekvenser för polisens olika verksamhetsfält4. Så länge den politiska diskussionen 
koncentreras till helt andra frågor än hur polisen förvaltar tilldelade resurser är det svårt att 
få till stånd en sådan förändring.  

2 En mängd exempel på detta ges i rapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin 
effektivitet?" (Holgersson & Westman, 2021). 
3 Se Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2022. 
4 Holgersson & Westman, 2021. 
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Inledning 
Den politiska diskussionen om polisen handlar i hög grad om att polisen behöver mer resurser. 
Polismyndigheten har varit framgångsrik när det gäller att förklara olika tillkortakommanden 
med att upprepa mantrat: ”Vi behöver mer resurser!”. Hur Polismyndigheten använder 
tilldelade resurser har en perifer roll i diskussionen. Genom att beskriva konkreta exempel på 
hur Polismyndigheten misshushållar med tilldelade resurser finns en möjlighet att 
åstadkomma ett perspektivskifte i den politiska diskussionen.  

I rapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet?”5 
åskådliggörs ett flertal strukturella problem inom polisen som påverkar hur myndigheten 
organiserar och bedriver sin verksamhet. I rapporten exemplifieras detta genom beskrivningar 
från olika verksamhetsfält, såsom arbetet med organiserad brottslighet, trafiksäkerhets-
arbetet och utredningsverksamheten. Rapporten följdes av en rapport om 
kriminalteknikernas arbete i polisregion Syd6 som utgör ett av många exempel på problem 
som inte är synliga utanför polisorganisationen. Tanken med att lyfta fram sådana 
förhållanden är att åskådliggöra Polismyndighetens omfattande problem när det gäller sättet 
att organisera och utföra sin verksamhet. Förhoppningen är att sådana konkreta exempel ska 
ge ett underlag som gör att debatten om polisen i större utsträckning kan handla om 
verksamhetens innehåll. 

I många fall drabbar polisens tillkortakommanden individer och grupper som har begränsade 
möjligheter att föra sin talan, både på grund av stigmatisering och för att de inte har en 
överblick över hur andra i motsvarande situation drabbas. Denna rapport om polisens 
passhantering handlar däremot om ett verksamhetsområde där starka aktörer har drabbats 
av polisens tillkortakommanden inom ett område som de flesta kan relatera till. Medias 
beskrivningar av konsekvensen av ”passkaoset” innefattar många aktörer. Det är berättelser 
från resebranschens företrädare som beskriver hur deras omsättning under pandemin har 
”minskat med upp mot 90 procent och mer än hälften av alla arbetstillfällen är borta”7. 
Polismyndigheten förvärrade situationen när den uppgång som branschen hade ett så stort 
behov av hindrades av det uppkomna ”passkaoset”8. Förutom resebranschen drabbades 
länder med ”en hårt sargad turistindustri”9. 

Berättelser om konsekvenser av det som benämns som ”passkaoset” innehåller också en rad 
personliga berättelser om inställda resor och stigande panik när väntetiderna kunde överstiga 
ett halvår. Det resulterade bland annat i desperata långa resor med nattåg från Stockholm till 
Kiruna10 och flyg från Stockholm till Haparanda11 för att få ett pass. De långa kötiderna gällde 
inte bara storstäderna. Den 8 april år 2022 var exempelvis den första lediga tiden i 
Östergötland i Norrköping den 13 februari nästföljande år.  

Rörelsefrihet är en grundläggande rättighet. Om en diktatur försvårar eller hindrar 
medborgare att få pass skulle kritik riktas mot att de låser medborgarna vid att inte kunna 

5 Holgersson & Westman, 2021. 
6 Holgersson, 2022. 
7 von Seth i SvD, 2022. 
8 von Seth i SvD, 2022. 
9 von Seth I SvD, 2022. 
10 Broman Brodie i SVT, 2022. 
11 P4, 2022. 
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lämna landet. Svårigheten att även få tillfälliga pass i Sverige medförde att Polismyndigheten 
fick kritik för att i praktiken begränsa svenska medborgares rörelsefrihet. 

Syftet med denna rapport är inte att beskriva de konsekvenser som ”passkaoset” orsakande 
utan i stället att tydliggöra att det som benämns som ”passkaoset” bottnar i grundläggande 
problem som visar sig inom en mängd olika verksamhetsfält inom polisen. ”Passkaoset” ska 
således inte ses som en unik företeelse förutom att polisens tillkortakommande i detta fall 
blivit påtagligt även utanför polisorganisationen.  

Återkommande kritik mot polisens passhantering 
Att människor upplever att polisens passhantering inte fungerar är inte ett nytt fenomen. År 
2005 var det exempelvis över 500 personer som krävde ersättning av polisen för att de fått 
ökade kostnader på grund av långa handläggningstider för att få ett nytt pass12. 

Efter tillskapandet av den nya Polismyndigheten har myndighetens passhantering anmälts 273 
gånger till JO13. Kritik mot passhanteringen har också varit ett återkommande tema i media. 
Exempelvis kritiserades de långa väntetiderna i Polisregion Syd år 2016. Det gick då inte att 
boka tider i stora delar av södra Sverige och många fick åka långt för att ta sig till polisstationer 
där det var möjligt att boka pass. Problemet angavs bero på personalbrist på 
passexpeditionerna och Polismyndigheten uppgav att den ”håller på att rekrytera ny personal 
till passexpeditionerna” för att åtgärda problemet14. Två år senare upprepades samma 
situation. Handläggningstiderna i delar av Sverige var långa och på flera håll gick det inte att 
boka pass inom den tidsperiod bokningssystemet omfattade15. En facklig representant från ST 
framförde med anledning av de problem som uppstod år 2018 att: ”När det gäller 
passverksamheten borde arbetsgivaren kunnat förutse den ökade anstormningen, men de har 
inte gjort något åt det”16. Den fackliga representanten påtalade att krisen inom 
passverksamheten inte bara ledde till att allmänheten drabbades utan också till dålig 
arbetsmiljö för passhandläggarna17. Polismyndigheten framförde även denna gång att 
”Polisen tar nya tag mot passkaoset” genom att sätta in mer personal för att komma till rätta 
med de långa väntetiderna18. Även efterföljande år framkom att passköer var långa och att 
det skapade arbetsmiljöproblem19. Sedan kom pandemin som påverkade människors resande. 
Antal ansökningar av pass halverades20.  

I mars 2021 flaggades det i media för att det fanns en ”Risk för passkaos när resandet öppnar”. 
Det påtalades att det förväntades ett rejält ökat tryck i antal passansökningar till sommaren 
år 2021. En chef inom polisen framförde: "Vi har med anledning av pandemin och 
restriktionerna utfärdat betydligt färre resehandlingar under förra året. När 
reserestriktionerna sedan lättar behöver vi möta det kommande behovet"21. Det visade sig att 

12 SvD, 2005. 
13 Sammanställning från JO 30 mars 2022. 
14 SvD, 2016.  
15 Rochette i SR, 2018. 
16 Eriksson i Publikt, 2018.  
17 Eriksson i Publikt, 2018. 
18 SvD, 2018. 
19 Hellerstedt i Publikt, 2019. 
20 Polismyndigheten, 2021a, sidan 49. 
21 SvD, 2021. 
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väntetiderna för passansökningar blev långa under sommaren 2021. Polisen gick därför ut 
med rekommendationen att: ”Vänta med passansökan om du inte ska resa i sommar” och 
skrev att:  

”Kan du vänta med att ansöka om pass eller nationellt id-kort till i början på 
januari 2022 kommer du dessutom kunna hämta ut ditt pass eller ditt nationella 
id-kort med den nya designen”22 

De som följde rekommendationen och väntade med att ansöka om pass till år 2022 drabbades 
av extremt långa handläggningstider som fortfarande kvarstår när denna rapport publiceras23. 

Polisen agerar först när ett problem får extern uppmärksamhet 
Precis som tidigare agerade polisen år 2022 först när problemet med de långa väntetiderna 
vid passansökningar var ett faktum och uppmärksammades utanför polisorganisationen. 
Detta förfaringssätt är en återkommande problematik inom en mängd verksamhetsfält inom 
polisen24. Skillnaden är dock att myndighetens bristande sätt att organisera och bedriva sin 
verksamhet i normalfallet inte blir så uppenbart för utomstående som varit fallet med 
passhanteringen. Ett exempel på ett sådant område är problematiken med gängskjutningar. 
Enskilda poliser varnade i mitten av 90-talet för att utvecklingen avseende gängkriminalitet 
skulle bli svårhanterlig om polisen inte förändrade sina arbetsmetoder och strategier och 
prioriterade socioekonomiskt utsatta områden. Stöd för personalens synpunkter fanns även i 
forskning25. Höga chefer inom polisen ignorerade dessa varningar under ett flertal år. Likaså 
varnades för de negativa effekterna av en minskning av antalet poliser på enheter med 
specialutbildad personal på narkotikabrott. Ansvariga polischefer bortsåg även från dessa 
varningar och majoriteten av dessa enheter avvecklades26. Polismyndigheten har till stora 
delar lyckats undvika en ansvarsutkrävande tillbakablick på tidigare utspel och beslut kopplat 
till utvecklingen av den organiserade brottsligheten, där gängskjutningar är en del27.  

Det går att dra tydliga paralleller mellan vad som inträffat i ett flertal av polisens 
verksamhetsområden och polisledningens ansvar för att passkaoset uppstod år 2022. 
Skillnaden är dock att myndigheten inom andra verksamheter varit mer framgångsrika med 
att förmedla att polisen varit offer för en viss utveckling - inte att de själva haft del i att den 
uppstått. Det finns ett behov av att Polismyndigheten organiserar och bedriver sin verksamhet 
på ett annat sätt än att i huvudsak agera först när behovet av att vidta åtgärder mot ett visst 
problem blir uppmärksammat utanför polisen.  Polisens passhantering är bara ett i raden av 
exempel på detta, där fenomenet upprepas.   

Bristande analys men en prognos om en stor ökning av antal 
ansökningar av pass  
I Polismyndighetens årsredovisning för år 2020 framfördes att det fanns ”ett ackumulerat 
behov av cirka 850 000 resehandlingar” och att sannolikheten var hög att ett betydligt större 

22 Polismyndigheten, 2021b.  
23 Örstadius & Canoilas i DN, 2022; Schröder i Expressen, 2022.  
24 Se t.ex. Holgersson & Westman, 2021. 
25 t.ex. Wikström och Torstensson, 1997; Holgersson, 1998; 2005. 
26 Holgersson & Westman, 2021. 
27 Se t.ex. kapitel 3, Holgersson & Westman, 2021. 
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antal medborgare än normalt skulle komma att ansöka om pass de närmsta åren28. I oktober 
år 2020 gjorde polisen följande prognos: 

Diagram 1: Polismyndigheten 2020, sidan 3. 

I ett upprättat PM framfördes att den ”Uppskattning om 1 650 000 ansökningar för år 2021 
förefaller ligga väldigt rätt jämfört med antalet mottagna ansökningar”29. I detta 
konstaterande bortsågs dock ifrån att Polismyndigheten hade rekommenderat att människor 
skulle vänta med ansökningar till år 2022 på grund av den stora anstormningen av 
passansökningar30. Detta faktum verkade heller inte beaktas i den uppskattning som gjordes 
inför år 2022 då Polismyndigheten av oklar anledning bara prognostiserade att ungefär en 
tredjedel av den ackumulerade passkulden på 1 300 000 resehandlingar skulle belasta år 
2022.  

Liten vikt verkade också fästas vid den omständighet att det genom massvaccinationen var 
troligt att restriktionerna skulle lätta med en omgående ökning av efterfrågan på 
resehandlingar som följd. Det fanns tydliga indikationer på att resandet skulle öka kraftigt 
under år 2022. Resebranschen har kontinuerligt haft kontakt med Polismyndigheten och i den 
prognos som skickades den 3 september 2021 till Polismyndigheten bedömde resebranschen 
att det skulle företas 10,5 miljoner utlandsresor under år 202231. Eftersom många länder har 
ett krav på en kvarvarande giltighetstid på sex månader när resan genomförs gör att passen 
behöver förnyas efter drygt fyra år. För barn under tolv är giltighetstiden tre år32. Med tanke 
på behovet av att förnya pass och prognosen från resebranschen var det ännu svårare att 
förstå Polismyndighetens slutsats att bara ungefär en tredjedel av den ackumulerade 
passkulden på 1 300 000 resehandlingar skulle belasta år 2022. Den mycket kraftiga ökningen 

28 Polismyndigheten 2020, sidan 98. 
29 Polismyndigheten, 2021c, sidan 1. 
30 Polismyndigheten, 2021c. 
31 E-post 2022-04-25 från Sveriges resebyrå- och arrangörsförening. 
32 Polismyndigheten, 2021c. 
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av resandet som resebranschen lämnade statistik på återspeglades inte i Polismyndighetens 
analys gällande prognosen för ansökningar av resehandlingar för år 2022.  

Resebranschens bedömningar av det förväntande resandet under år 2022 gjordes innan 
invasionen i Ukraina och visade på ett högre bokningstal än som i realiteten blev fallet. 
Generalsekreteraren för Sveriges resebyrå- och arrangörsförening skrev att: ”Trots detta har 
vi hamnat i denna fullständigt oacceptabla situation när det gäller förnyelse av pass.”33. Vidare 
saknade Polismyndighetens analys en redovisning av beräknad belastning under olika 
perioder av året och hur detta skulle hanteras, mer än att allmänheten skulle uppmanas att 
söka tid under lågfrekventa perioder under året.  

Som framgår ovan var analysen gällande polisens passhantering bristfällig. Effekten av 
bristfälliga analyser är ett återkommande problem inom Polismyndigheten som drabbar en 
mängd verksamhetsfält34. Detta blev exempelvis uppenbart i samband med de omfattande 
kravallerna under påsken år 202235. Kunskapen om de bristfälliga analyserna stannar dock ofta 
inom Polismyndigheten eftersom myndigheten kan hänvisa till sekretess som skäl för att inte 
lämna ut uppgifter som kan belysa denna problembild. Just polisens passhantering utgör ett 
undantag eftersom Polismyndigheten svårligen kunde hävda att det inte gick att lämna ut 
analysunderlaget.   

Polisledningen beaktade inte den prognos som fanns 
Trots de brister som går att identifiera i polisens analys kopplat till planering av 
passhanteringen fanns det ändå en vetskap om att det var sannolikt att det skulle ske en 
kraftig ökning av antal sökta resehandlingar under år 202236. Rikspolischefen beskrev i en 
intervju att man under två år hade varit medvetna om att det skulle komma en stor ökning av 
antal ansökningar av pass37. Det var dessutom något som passpersonal poängterade uppåt i 
polishierarkin38, vilket också framkommit i media, till exempel när en anställd som arbetar 
med pass framförde: ”Under 2021 stångade jag och mina kollegor pannorna blodiga för att 
påtala att vi behövde ha resurser för att vara beredda den dag pandemiproppen skulle 
släppa"39. Polismyndigheten tog emellertid inte höjd för den annalkande anstormningen av 
passansökningar. Det är tydligt om man studerar rekrytering och avgångar av passhandläggare 
från april år 2021 till mars år 2022 som presenteras i diagram 2 nedan. 

33 von Seth i SvD, 2022. 
34 Holgersson & Westman, 2021. 
35 DN, 2022. 
36 Polismyndigheten 2022 samt Polismyndigheten 2021. 
37 SvD, 2022.  
38 Framkommit vid samtal med receptionspersonal i tre regioner. 
39 Wennblad i SvD, 2022a.  
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Diagram 2. Rekrytering-avgångar av passhandläggare i Polismyndigheten april 2021 till mars 
2022. 

Under våren 2022 gick Polismyndigheten ut med informationen om att 400 passhandläggare 
skulle anställas för att korta passköerna40. Med tanke på de prognoser som fanns hade det 
varit rimligt med en avsevärd personalförstärkning av passhandlingar redan under hösten 
2021 för att möta den förväntade anstormningen av passansökningar år 2022. Av diagrammet 
framgår emellertid att mellan september år 2021 till och med februari år 2022 var antal 
avgångar av passhandläggare femtio procent högre än antal rekryteringar. Det kaos som 
uppstod är en logisk följd av att Polismyndigheten i sin planering inte tog hänsyn till den 
prognos som fanns om en stor ökning av antal passansökningar år 2022 och de behov av 
rekryteringar inför år 2022 som anställda påpekade. 

Att Polismyndigheten själv har del i att besvärliga situationer uppstår lyckas Polismyndigheten 
ofta dölja41. Men ibland blir det tydligt. Förutom passhanteringen är ett annat exempel i närtid 
de så kallade kravallerna under påsken år 2022. Trots att det hade varit mycket våldsamt i 
Linköping och Norrköping tog inte polisledningen tillräcklig höjd för detta i efterföljande 
insatser42.  

När det gällde Polismyndighetens ansvar för det uppkomna passkaoset var en slutsats som 
drogs i media att situationen var en konsekvens av polisens eget agerande genom att 
Polismyndigheten har skjutit problemet framför sig för att köpa tid, men ”i stället för att 
använda respiten för att hitta en lösning gjorde man ingenting”43.  

Trots den vetskap som fanns om att restriktionerna skulle släppas strax innan sport- och 
påsklov år 2022 var det först när bokningssystemet havererade som ansvarig chef uppgav att 
han förstod att situationen var allvarlig. Det skulle sedan ta drygt tre veckor och medial 

40 Sjögren i SVT, 2022. 
41 Holgersson & Grahn, 2021; Holgersson, 2021. 
42 Kommer utvecklas i en kommande rapport. 
43 Wennblad i SvD, 2022b.  
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uppmärksamhet innan polisen gick ut nationellt med en instruktion till sina regioner att utöka 
öppettiderna44.  

När ”passkaoset” och de långa kötiderna uppmärksammades i media var det människor som 
hade kunnat vänta med att boka tider som ändå bokade tider eftersom de ville vara på den 
säkra sidan att vara ute i god tid45. Polismyndighetens bristande sätt att i sin planering beakta 
prognoserna gjorde att det uppstod en ond cirkel, vilket förvärrade omfattningen på 
problemet.  

I media framgick i början av april 2022 att den norska polisen, som hade samma leverantör av 
pass som den svenska polisen, var oroliga för bristen på passböcker. Den norska polisen hade 
därför haft ett krismöte med leverantören. Den svenska polisen uppgav att man inte märkt av 
några störningar och framförde: ”Skulle en brist uppstå även här ska Polismyndigheten försöka 
säkerställa att Sverige går före andra.”46. Vad som gjorde att den svenska polisen utgick från 
att de skulle gå före andra är oklart. Senare visade det sig att det uppstod ett problem med 
leveranserna av passböcker till den svenska polisen. Leverantören beställer passböcker utifrån 
Polismyndigheten prognoser över de förväntade antalet passansökningar47. I och med att 
Polismyndighetens analys gällande år 2022 var bristfällig innebar det att den prognos som 
myndigheten lämnade till leverantören inte alls låg i linje med det verkliga antal 
passansökningar. I slutet av april gick Polismyndigheten därför ut med rekommendationen att 
de som ska resa inom EU och Schengen ska söka ett nationellt ID-kort i stället för ett pass med 
anledning av den bristfälliga tillgången på passböcker. Polismyndigheten hade del i den 
uppkomna situationen med tanke på de missvisande prognoserna som Polismyndigheten 
hade lämnat till leverantören inför år 2022. Som vanligt förmedlades en bild där 
Polismyndighetens del i ett problem inte framgick. Polismyndigheten skrev: ”Den leverantör 
som trycker passböcker har på grund av det höga trycket fått svårare att leverera den mängd 
som Polismyndigheten och de svenska medborgarna efterfrågar.”48  

Enkla åtgärder hade kunnat lösa problemet 
Polismyndigheten hade genom rekrytering av receptionspersonal och utbildning av vissa 
personalkategorier kunnat förbereda sig för att hantera det kraftigt ökade antalet 
passansökningar och även utarbetat planer för hur belastningstoppar skulle hanteras. Det 
hade då gått snabbt att utöka öppettiderna på expeditionerna när kötiderna började öka. För 
att minska kötiderna hade det funnits möjlighet att arbeta tvåskift sju dagar i veckan. En bättre 
analys hade gjort prognosen till passleverantören i högre grad speglade ett verkligt 
förhållande.   Vidare borde Polismyndigheten ha kunnat förutspå att polisens system för 
passbokning möjliggjorde att boka flera tider och bara dyka upp på en av dem. Även att 
systemet skulle kunna utnyttjas av personer som ville tjäna pengar och sälja vidare bokade 
tider. En IT-lösning som motverkade detta hade med lätthet kunnat implementeras redan när 
Polismyndigheten två år tidigare förstod att det framgent skulle bli en hög belastning på 
passansökningar. E-legitimation är ett system som används av en lång rad myndigheter och 
organisationer, men det var först när passkaoset var ett faktum som Polismyndigheten 
började ta tag i denna fråga. Om det införts tidigare hade det inte bara haft en positiv effekt 

44 Örstadius & Canoilas, 2022. 
45 Framförts i mejl till rapportförfattaren. 
46 Stahle i SVT, 2022.  
47 E-post från Polismyndigheten 2022-04-20. 
48 Polismyndigheten, 2022a.  
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på passkaoset utan även hindrat att bokningssystemet utnyttjades i vinstsyfte av oseriösa 
aktörer. 

Att utfärda ett pass 
Det tar två veckor att genomgå den utbildning som krävs för att få behörighet att utfärda ett 
pass (kompetensnivå 1). Av utbildningens 80 timmar är 48 timmar närstudier49. Den 
handledarledda verksamhetsförlagda utbildningen på egen arbetsplats är 32 timmar. Det 
betyder att den praktiska utbildningen för att klara av arbetet är kortare än den praktik många 
affärsbiträden genomgår50. Processen för ansökan är enkel. I nedanstående figur framgår vilka 
moment som ingår från att kund kommer till reception till att kund hämtar pass: 

Figur 1: Passprocessen51 

49 Polismyndigheten preciserar inte vad de menar med sitt begrepp ”närstudier”, men av sammanhanget verkar 
det vara ett eget konstruerat ord som i motsats till ”distansstudier” bedrivs i utbildningslokaler. 
50 Kontakt togs bland annat med en sportkedja för att höra hur lång utbildning personal genomgick innan de 
fick stå utan handledning i kassorna. Till skillnad mot att arbeta som passhandläggare måste man i rollen som 
affärsbiträde ha kännedom om olika produkter och hur man bland annat ska hantera returer m.m.   
51 Källa: Polismyndigheten, E-post 2022-04-14. 
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Det krävs inga formella förkunskaper för att genomgå utbildningen för att ta emot ansökningar 
om pass52. Däremot måste personal vara godkända ur en säkerhetssynpunkt och 
Polismyndigheten måste invänta den kontroll som utförs av Säkerhetspolisen. Av den 
anledningen krävs en framförhållning och att polisledningen inte väntar med att påbörja 
rekryteringsprocesser när väl belastningstoppar uppstår. Det går dock snabbt att utbilda 
personal inom Polismyndigheten. 

För de anställda som även ska utreda ärenden enligt passlagen och passförordningen samt 
förbereda beslut i dessa ärenden krävs att de genomgår kompetensnivå två. För att gå denna 
utbildning måste man ha genomgått grundkursen för kompetensnivå ett (80 timmar), 
genomgått en nätbaserad fördjupningskurs som tar 24 timmar samt har praktisk erfarenhet 
av handläggning av resehandlingsärenden. Kursen för att nå kompetensnivå två är 40 timmar 
och består både av distansstudier och närstudier53. 

För att bli handledare för personal som går grundkursen till kompetensnivå ett krävs 
ytterligare 12 timmars utbildning (inklusive en nätbaserad kursintroduktion till 
handledarrollen på fyra timmar)54. 

Sammanfattningsvis går det snabbt att utbilda personal som kan ta emot passansökningar och 
det krävs inga förkunskaper. Det går också relativt snabbt att utbilda personal i de andra 
momenten som följer av en passansökan. 

Polismyndighetens ansvar 
Rikspolischefen uppgav i media att ”– Vi har försökt jobba med det här de två senaste åren 
genom att informera. Men vi har inte lyckats med det, med tanke på att trycket blivit så högt 
när pandemirestriktionerna släppte.”55. Uttalandet antyder att det är de som söker pass som 
handlat på ett sätt att polisen fått problem och att Polismyndighetens skuld enligt 
rikspolischefen inskränker sig till att Polismyndigheten borde ha varit bättre på att påverka 
när medborgarna sökte pass. Misslyckande kan dock ursäktas med att pandemirestriktionerna 
släpptes enligt rikspolischefen56. Att problem förklaras med att de beror på externa faktorer 
och inte på myndighetens sätt att organisera och bedriva verksamhet är ett mycket vanligt 
förfaringssätt från Polismyndighetens sida57. Det som skiljer denna situation från de flesta 
andra är att passhanteringen är enkel att förstå och att den i stort sett är frikopplad från 
polisens övriga verksamhet. Den är dessutom självfinansierad, vilket gör det omöjligt att 
hänvisa till bristande resurser.  

Uttalandet från Rikspolischefen indikerar också att Polismyndighetens huvudsakliga strategi 
för att hantera en kraftig ökning av antal passansökningar har varit att informera, inte att 

52 PM 2021:22. Polismyndighetens riktlinjer för resehandläggningsprocessen (pass och nationellt 
identitetskort). 
53 PM 2021:22. Polismyndighetens riktlinjer för resehandläggningsprocessen (pass och nationellt 
identitetskort). 
54 PM 2021:22. Polismyndighetens riktlinjer för resehandläggningsprocessen (pass och nationellt 
identitetskort). 
55 SvD, 2022. 
56 SvD, 2022. 
57 En mängd exempel på detta ges i rapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om 
sin effektivitet?" Holgersson & Westman, 2021. 
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anpassa den egna organisationen. Det ligger i linje med vad som framkommit i dokument58 
och utifrån yttranden av vissa andra polischefer. I april år 2021 uttryckte den polischef som 
ett år senare skulle bli nationell kommenderingschef för den särskilda händelsen att hantera 
passkaoset att:  

”Gör ni något för att rusta för en eventuell rusning? 

– Nej, det gör vi inte. Vi räknar med att det ska vara spritt över året och
planerar man dåligt kan inte vi göra något, säger Per Engström.”59 

Polismyndighetens generella förhållningssätt till det serviceuppdrag som åligger myndigheten 
kan åskådliggöras med statistik över antal utfärdade pass året innan pandemin. 

Diagram 3. Antalet utfärdade pass per månad under år 2019 (n=1 701 598)60. 

Av diagram 3 framgår att antalet utfärdade pass enbart var 12 procent högre när söktrycket 
var som högst under år 2019 jämfört med vissa perioder med lägre söktryck. Det har att göra 
med att Polismyndigheten i begränsad utsträckning organiserar sin verksamhet för att hantera 
belastningstoppar, vilket ligger i linje med polischefens yttrande i föregående citat. 
Konsekvensen av ett högre söktryck under vissa perioder är därmed att passkunderna får 
längre väntetider inte att Polismyndigheten anpassar sig för att hantera detta.  I diagram 4 
redovisas antalet aktiva passhandläggare i januari och juni 2019 samt januari 2022. 

58 Se Polismyndigheten 2020; 2021c (PM) 
59 Travelreport, 2021. 
60 Källa: Polismyndigheten, E-post 2022-04-27. 
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Diagram 4. Antal aktiva passhandläggare61. 

Av diagram 4 framgår att antalen aktiva passhandläggare bara var 30 procent högre när 
söktrycket var högt jämfört med en period med ett lågt söktryck. Detta sätt att organisera 
passhanteringen begränsar Polismyndighetens kapacitet att utfärda pass och gör att 
arbetsmiljön blir påfrestande för passhandläggarna under perioder med ett högt söktryck. Av 
diagram 4 framgår också att antalet aktiva passhandläggare i början av år 2022 låg på samma 
nivå som i början av år 2019 trots att det under år 2022 förväntades en stor ökning i antalet 
passansökningar. Av tidigare diagram (diagram 2) framgår att totalt bara ett tiotal 
passhandläggare anställdes under februari och mars år 2022. Polismyndigheten var således 
dåligt rustad för att ta emot den förväntade anstormningen av passansökningar. Passkaoset 
blev därigenom en naturlig följd av Polismyndighetens bristfälliga sätt att planera och 
organisera sin verksamhet.  

Förutom att inför år 2022 öka antal passhandläggare och utbilda fler anställda i 
passhandläggning hade Polismyndigheten kunnat vidta andra åtgärder. Ett exempel är 
tidbokningssystemet. I en situation när passtiderna vida understiger behovet är det inte 
förvånande att det fanns personer som såg en möjlighet att profitera på detta. 
Tidbokningssystemet var konstruerat så att en och samma person kunde boka upp ett 
obegränsat antal passtider. Detta fick en negativ påverkan på antal tillgängliga tider och 
möjliggjorde att det uppkom en svart marknad på passtider. Något spår av självkritik att 
Polismyndigheten borde ha kunnat inse och åtgärdat detta potentiella problem långt tidigare 
syns emellertid inte i Polismyndighetens kommentarer, snarare ger uttalanden från 
Polismyndigheten intryck av att polisen agerat på ett bra sätt: ”Eftersom det har 
uppmärksammats att passtider bokas upp av personer som inte själva behöver pass”62 har 
Polismyndigheten vidtagit åtgärder mot detta.  

Polismyndigheten gick därefter ut med informationen att: ”Polismyndigheten inför funktionen 
’jag är inte en robot’ för att förhindra användningen av skript i tidsbokningssystemet.”63. Den 

61 Källa: Polismyndigheten, E-post 2022-04-27. 
62 Polismyndigheten, 2022b. 
63 Polismyndigheten, 2022b.  
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hastigt införda åtgärden var inte så bra som den gav sken av. I media framkom bland annat 
att en student från Linköpings universitet snabbt hade konstruerat ett system som ändå gjorde 
det möjligt att automatiskt boka upp en mängd tider - trots att studenten hade mycket 
begränsade kunskaper64. Likaså konstruerade en privatperson snabbt ett system – ”Pass für 
alle”65 för att hjälpa medborgare att boka passtider66. Att en privatperson och inte 
Polismyndigheten med sin stora IT-avdelning tog fram en sådan lösning är talande för polisens 
förmåga. Polismyndigheten har haft två år på sig att förbättra tidsbokningssystemet för att 
hantera en förväntad ökad belastning. Något man inte utnyttjat. Drygt en månad efter att 
kritiken mot systemet blivit uppmärksammad infördes e-legitimation för att boka upp tider67. 
Det hade varit enkelt att införa tidigare. Många organisationer har dessutom ett system att de 
som bokar upp en tid men inte dyker upp till denna ändå får betala för den bokade tiden. 
Polismyndigheten har inte infört något sådant, vilket hade kunnat vara fördelaktigt för att 
undvika att uppbokade tider inte utnyttjades. I februari 2022 var det vid 24 777 tillfällen (ca 
17% av de bokade tiderna) som den som bokat en tid för att ansöka om pass inte utnyttjade 
sin bokade tid. I mars var motsvarande siffra 22 190 (ca 10% av de bokade tiderna)68. 

Ett återkommande problem inom Polismyndigheten är att bemanning inte anpassas till 
verksamhetens krav69. Polisens passhantering är ett exempel på detta. Det är dock ett 
förhållande som Polismyndigheten vanligen inte verkar vilja medge. På frågan varför 
Polismyndigheten inte i ett tidigare skede omfördelat anställda från andra delar av 
verksamheten för att hantera anstormningen av passansökningar svarade ansvarig chef: 

”– Det var ju som jag sa. Vi ser att det inte längre går att utöka öppettiderna och 
hantera det på ett planerat sätt. Vi behöver i stället göra en planering för den 
här situationen vi är i nu”70 

Vad säger ovanstående svar på den fråga som ställdes? Vad menar chefen med att det inte 
går att utöka öppettiderna och hantera det på ett planerat sätt? Polismyndigheten ökade 
bevisligen öppettiderna genom en omfördelning av personal från andra verksamheter och 
frågan handlade om varför det inte gjorts tidigare. Likaså utgör svaret att polisen behöver göra 
en ”planering för den här situationen vi är i nu” inte något svar på frågan. Polismyndigheten 
har ett högt förtroende och det kan vara ett skäl till att polischefer ofta slipper följdfrågor på 
sina yttranden71. Så var fallet när rikspolischefen betonade ”att säkerheten kring 
handläggningen måste vara fortsatt hög och därför kan inte ’vem som helst’ jobba med 
passhantering.”72 

Att vem som helst inte kan arbeta med passhantering är korrekt. Till exempel kan en person 
inte arbeta med att utfärda pass om denna inte blir godkänd vid en säkerhetskontroll. Men 
detta krav gäller många.  Det kan till exempel nämnas att det uppstod förseningar vid byte av 

64 Djerf i NT, 2022.  
65 Pass für alle, 2022.  
66 Sollander, Wallesdotter Haddad, Adin Fares & Bäckman i DN, 2022.  
67 Sjögren i SVT, 2022.  
68 Källa: Polismyndigheten, E-post 2022-04-27. Antal bokade tider i februari var 148 227. I mars var siffran 
230 892.  
69 Se vidare Holgersson, 2022; Holgersson & Wesman, 2021. 
70 Örstadius & Canoilas, 2022. 
71 Se vidare exempel på detta i exempelvis Holgersson & Westman, 2021, kapitel 3. 
72 SvD, 2022.  
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en tjänsteleverantör av städning på en polisstation för att säkerhetsklassningen av 
lokalvårdare hade glömts bort. Uttalandet från rikspolischefen kunde ge intrycket av att det 
var mer komplicerat än det i realiteten är att rekrytera och använda redan anställda inom 
polisen för att ta emot passansökningar. Passhandläggare har den lägsta säkerhetsklassningen 
som finns73.   

En förklaring efterfrågades av Rikspolischefens yttrande - vad det var för säkerhet kring 
passhandläggning som måste vara fortsatt hög och vad som menades att inte ”vem som helst” 
kunde jobba med passhantering. Det var Polismyndighetens rättsavdelning som svarade på 
frågan: 

”För att handlägga ansökning om pass och nationellt identitetskort krävs 
mycket kunskap om bestämmelser som finns i såväl passlag, passförordning, 
förordning om nationellt identitetskort, föreskrifter, offentlighets- och 
sekretesslag, förvaltningslag, bestämmelser enligt ICAO.  

En grundutbildning förutsätts för att en polisanställd ska ha behörighet att 
handlägga ärenden och det är det som avses med att inte ”vem som helst” kan 
jobba med passhantering. Dessutom har passhandläggare behörighet till 
många register som inte alla polisanställda har.”74 

För det första går det med tanke på längden på passhandläggarnas utbildning att konstatera 
att det tydligen går snabbt att få ”mycket kunskap”. Med anledningen av ”passkaoset” 
infördes ett undantag från riktlinjer om längden på fortbildningen. Den begränsades till två 
dagars teori och en dags examination. Praktiken togs bort från utbildningen75. För det andra 
är förklaringen till att inte ”vem som helst” kan arbeta med passhantering generell för alla 
yrken. Någon som exempelvis ska arbeta i kassan i en butik måste anses lämplig för en sådan 
arbetsuppgift och ställs inte där utan utbildning. Svaret tydliggjorde inte vad Rikspolischefen 
menade med fortsatt hög säkerhet. Att någon ges behörighet till register behöver inte 
innebära att säkerheten är hög. Därför ställdes en följdfråga om passhandläggarnas 
säkerhetsklassning skiljde sig från andra anställda. Rättsavdelningen kunde dock inte svara på 
detta. Frågan besvarades senare av HR-avdelningen och som tidigare konstaterats har 
passhandläggare den lägsta säkerhetsklassen som finns. 

Många verksamheter har belastningstoppar som behöver planeras för. En affär bemannar 
exempelvis kassorna för att hantera perioder med högre belastning. Ett resonemang som 
kunnat iakttas bland chefer och vissa andra polisanställda är att det är kunderna som klandras 
för att de har kort framförhållning och inte ansökt under tider på året med en lägre 
belastning76. Resonemangen skiljer sig från många andra organisationer. Exempelvis klandrar 
inte en butik som säljer skidor kunder för att de har väntat till strax innan vintersäsongen för 
att köpa skidor och inte gjorde dessa inköp på sommaren då det var låg belastning. Polisens 

73 E-post från Polismyndigheten, 2022-04-14. 
74 E-post från Polismyndigheten 2022-04-11. 
75 Polismyndigheten A202.579/2022 (undantaget började gälla från 25 april 2022). 
76 Se t.ex. Essunger i Hallandsposten, 2022 där där chef framför att: ” I två år har människor kunnat förnya sina 
pass utan att behöva vänta en enda dag. Men man har väntat med att söka tills när proppen går ut”. 
Människors ansvar för passkaoset har också kommunicerats på sociala medier av polisanställda.  
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passhantering är avgiftsfinansierad. Det är således passkunderna som direkt betalar för att få 
denna tjänst utförd och har rätt att förvänta sig rimliga väntetider. Att det inte finns några 
andra val för medborgare än att vända sig till polisen för vissa typer av tjänster lägger ett stort 
ansvar på Polismyndigheten att utveckla en effektiv och rättssäker verksamhet, men verkar 
även påverka Polismyndighetens incitament att utveckla sitt sätt att organisera och bedriva 
sin verksamhet. Det gäller inte bara inom detta verksamhetsområde77. Svensk polis är Sveriges 
bästa polis. Men också Sveriges sämsta polis.  

En särskild händelse 
När den externa kritiken vuxit sig allt starkare tog Polismyndigheten till sitt allra starkaste 
vapen. Att inrätta en så kallad ”särskild händelse”. Polismyndighetens definition på en särskild 
händelse är: ”En plötslig, oförutsedd eller inplanerad händelse som den ordinarie 
polisverksamheten inte är anpassad för, och som därför ska hanteras utanför denna med en 
speciell organisation och ledning.”78. 

I den operativa verksamheten förekommer det att exempelvis stora bränder, terrorattentat, 
inplanerade statsbesök och omfattande demonstrationer föranleder att polisen initierar en 
”särskild händelse”. Numera är det även ett vanligt tillvägagångssätt när ett problem får stor 
uppmärksamhet79. Polismyndigheten kan genom att inleda en särskild händelse, visa att man 
ser det som viktigt att åtgärda ett problem och kan också skapa en bild av att man genom 
insatsen angriper problemet på ett effektivt sätt.  

Exempel på en tidigare särskild händelse är operation Rimfrost som initierades på grund av 
problemet med gängskjutningar runt om i landet. Ett annat exempel är en initierad särskild 
händelse på NFC (Nationellt forensiskt centrum) för att korta handläggningstiderna80. Likaså 
blev passhanteringen föremål för en nationell särskild händelse där Rikspolischefen gick ut 
med budskapet att: ”- Det är polisens mest kraftfulla sätt”81. Även om uppstarten av den här 
typen av särskilda händelser resulterar i att polisen ofta får positiv publicitet genom att visa 
handlingskraft kan det egentligen ses som ett underbetyg på polisens förmåga att organisera 
och driva sin ordinarie linjeverksamhet.  En särskild händelse handlar per definition om att 
polisen initierat en situation för att hantera ett förhållande ”som den ordinarie 
polisverksamheten inte är anpassad för”. Det vill säga när det gäller ovanstående tre exempel 
på särskilda händelser - att den ordinarie polisverksamheten inte är anpassad för att angripa 
problematiken med skjutningar, genomföra undersökningar på NFC och utfärda pass.  

Målet med den särskilda händelsen gällande pass uttrycktes av polisens presstalesperson i 
Stockholm som: ”– Det övergripande målet är att tillgängliggöra passbokningstider så att 
medborgare som efterfrågar det kan få ett pass utfärdat inom rimlig tid”82. Det vill säga göra 
det som medborgare borde kunna förvänta sig att den ordinarie polisverksamheten är 
anpassad för. Denna verksamhet är som tidigare påpekats dessutom avgiftsfinansierad så den 
ska inte behöva konkurrera med resurserna som polisen får för att utföra sina andra uppdrag. 
När polisen initierar en särskild händelse konkurrerar den dock med polisens andra uppdrag. 

77 Holgersson & Westman, 2021. 
78 Polismyndigheten, 2019. 
79 Holgersson, 2020; Holgersson & Westman, 2021. 
80 Holgersson & Westman, 2021. 
81 SvD, 2022.  
82 Berggren Wiklund & Hällsten i Aftonbladet, 2022. 
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Enligt rutinerna ska alltid en kommenderingschef utses, ”som får det högsta ansvaret för den 
särskilda insatsen och alla beslut som tas”. Runt kommenderingschefen ska därefter ”en stab 
- det vill säga ett tillfälligt kansli” inrättas. ”Stabens uppgift är att stödja den beslutsfattande
chefen, alltså kommenderingschefen för den särskilda händelsen, och sköta planering och
koordinering av arbetet.”83 Det är alltså en mängd personalresurser som avsätts när en särskild
händelse inrättas. Resurser som inbegriper kvalificerade befattningshavare som sannolikt
hade behövts för den brottsbekämpande verksamheten. Den särskilda händelsen rörande
pass innebar dessutom att polisen prioriterade ner arbetet med brott. Rikspolischefen
deklarerade att arbetet med småbrott nedpriorerades för att korta kötiderna84.

Det visade sig dock att inte bara personal som arbetade med mindre allvarlig brottslighet 
tvingades arbeta med ansökningar av pass. Organisationen eftersökte personal som hade 
behörighet att ta emot passansökningar och det innebar bland annat att yttre tjänstgörande 
poliser som arbetar med att förebygga grovt våld i minst ett socio-ekonomiskt utsatt område 
tvingades arbeta i receptionen på polisstationen. Detta område har stora problem med 
skjutningar och att tvinga in dessa personer riskerar att ha en negativ inverkan på det dödliga 
våldet och på det viktiga förebyggande och trygghetsskapande arbetet85. Vidare tvingades ett 
drygt hundratal helt nya poliser att hoppa in som passhandläggare under minst två månader i 
en region. De hade blivit lovade att få vara ute och arbeta på fältet. De var efterfrågade och 
sättet att behandla den nya personalen väckte stor frustration86. Vidare kommenderades en 
kriminolog som arbetar med analyser av den grova organiserade brottsligheten att arbeta 
med att ta emot ansökningar av pass87. Det har inte varit möjligt att göra en heltäckande 
genomgång av hur många från den brottsförebyggande och brottsutredande verksamheten 
som tvingats att arbeta med att utfärda pass, men flera andra exempel på hur personal inom 
prioriterade verksamheter rycktes bort från dessa framkom under rapportskrivandet88.  

Den negativa effekten att nya poliser kommenderats att arbeta med pass berördes av 
representanter från Polisförbundet där det framgick att vissa till och med funderade på att 
sluta inom Polismyndigheten med tanke på hur arbetsgivaren agerade89. Liknande farhågor 
framfördes av SACO-S som också poängterade att: ”Vi tilltalas av transparens, långsiktighet 
och delaktighet som grund för arbetsglädje och engagemang.”90 

Polismyndigheten hade haft gott om tid att anställa passhandläggare inför den förväntade 
anstormningen år 2022, men redan tidigare hade personal från den brottsförebyggande och 
brottsutredande verksamheten tvingats arbeta med pass. Exempelvis tvingades under år 2021 
minst en person som arbetade med barnutredningar att i stället arbeta med passärenden. 
Polismyndighetens sätt att hantera den uppkomna krisen har ifrågasatts av de fackliga 
organisationerna. SACO-S skrev med anledning av omplaceringen av personal som arbetade 
med utsatta barn och ungdomar att:  

83 Polismyndigheten, 2019. 
84 SvD, 2022.  
85 Amini i Dagens ETC, 2022.  
86 Fröberg i Expressen, 2022.  
87 Förhandlingsprotokoll MBL 4 maj 2022. 
88 Utav informationsutskick, samtal och sociala medier. 
89 Framgått på sociala medier (Facebook, 14 april 2022). 
90 Yttrande den 6 september 2021 med anledning av MBL förhandling. 
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”Pass är viktigt – men vilken konsekvensanalys har gjorts i övrigt där särskilt 
brottsutsatta, målsäganden, vittnen, barn som sett brott, utredningar som 
kanske läggs i balans, utredningar som kanske inte håller tidsfrister eller där 
kvaliteten försämras p.g.a. att utsatta barn och ungdomar ’tappar minnet’ om 
vad som hänt?”91  

Polismyndigheten framförde att anledningen till omplaceringen var att det aktuella 
lokalpolisområdet hade ”5 vakanser i passverksamheten som inte får ersättas med anledning 
av regionens ansträngda ekonomi.”92 I stället för att Polismyndigheten anställde 
passhandläggare, som är självfinansierade och inte belastar tilldelade medel, ianspråktogs 14 
brottsutredare i kärnverksamheten93. Det finns liknande exempel där personal i 
kärnverksamhet runt om i landet tagits i anspråk i stället för att det anställts passhandläggare 
med motiveringen att Polismyndighetens ekonomi begränsade möjligheten att anställa 
passhandläggare94. I december 2021 avslutades sju anställningar av passhandläggare i 
Polismyndigheten.  

När rikspolischefen var i Justitieutskottet med anledning av passkaoset år 2022 svarade han 
på en fråga där han påstod att det inte varit anställningsstopp av passkontrollanter95. Det krävs 
tillgång till information för att kunna ifrågasätta denna typ av påstående från en 
myndighetschef. Dennes påstående blir sällan föremål för kritiska frågor eftersom det 
framförs av en person med hög trovärdighet i en relation som bygger på tillit96. Att vakanser 
av passhandläggare inte har tillsatts med hänvisning till en bristande ekonomi skulle kunna 
uppfattas som ett anställningsstopp även om det inte finns något formellt beslut med rubriken 
”Anställningsstopp” på nationell nivå inom Polismyndigheten. Rikspolischefen svarade på 
frågan om anställningsstopp, men valde att inte förtydliga omständigheterna på ett sådant 
sätt att det inbjöd till en kritisk diskussion. Det behöver inte vara så att han och andra högre 
chefer medvetet har lämnat information som lätt kan misstolkas utan att det kan ha andra 
orsaker97. Oavsett vad som är grunden utgör det ett problem eftersom det förhindrar insyn 
och möjligheter till konstruktiv dialog. 

Likaså innebär en förflyttning av personal att den totala produktionen inom polisen minskar 
eftersom de utför arbetsuppgifter som de inte är vana vid. En sådan effekt berördes i en 
debattartikel: 

”Medan delar av den lokala personalen som alltså utgör spjutspetsen i både den 
förebyggande och brottsbekämpande delen av den påstått omhuldade kampen 
mot gängkriminaliteten tvingas bemanna receptionen i Rinkeby bussas alltså 
poliser in från andra delar av landet för att hantera en problembild de inte känner 
till.”98 

91 Yttrande den 6 september 2021 med anledning av MBL förhandling. 
92 Förhandlingsprotokoll MBL 10 september 2021.  
93 Förhandlingsprotokoll MBL 10 september 2021.  
94 Framförts av personal och sådan slutsats går att dra utifrån mejl från Polismyndigheten  
95 Återgivits av person som är ledamot i justitieutskottet. 
96 Se andra exempel på detta i Holgersson & Grahn, 2021 och Holgersson & Westman, 2021. 
97 Se Holgersson & Grahn, 2021; Holgersson, 2019. 
98 Marmgren i Aftonbladet, 2022. 
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Ovanstående var effekten av Polismyndighetens bristande planering av ansökningar av pass, 
men rör också andra särskilda händelser där operativ personal tvingas tjänstgöra i ett annat 
område än sitt eget. Beroende på bland annat en bristande rutin samt låg person- och 
lokalkännedom kan dessa inte arbeta på ett lika effektivt sätt och med samma höga 
kompetens som om de hade arbetat i sitt ordinarie område. Operation Rimfrost är ett tydligt 
exempel på att detta ur ett nationellt perspektiv var kontraproduktivt för arbetet mot 
gängskjutningar99.  

Polismyndigheten måste komma till rätta med de långa kötiderna vid ansökan om pass. Men 
även när det exempelvis gäller verksamheten i utsatta områden. Verksamheten måste 
genomföras på ett genomtänkt och planerat sätt. Passverksamheten behöver hanteras på ett 
sätt så att inte kärnverksamheten och polisens grundläggande uppgifter som är finansierade 
med offentliga medel drabbas. Så är inte fallet. 

En bristande förmåga att hantera belastningstoppar 
Ett återkommande problem inom Polismyndigheten är att bemanning inte anpassas till 
verksamhetens krav100. Polismyndigheten hade kunnat förbereda sig på att hantera den 
förväntade anstormningen av passansökningar och i övrigt hantera belastningstoppar på ett 
helt annat sätt.  

Ett vanligt förfaringssätt inom organisationer som har belastningstoppar är att nyttja tillfälligt 
anställda. Polismyndigheten hade kunnat utbilda personer som det var möjligt att använda för 
att förstärka verksamheten vid vissa tillfällen. Likaså hade det varit möjligt att utbilda delar av 
den stora personalstyrka (cirka 10 000 personer) som inte ingår i kärnverksamheten för att 
hantera den förutspådda anstormningen av passansökningar efter pandemin. 
Kommunikationsavdelningen har exempelvis 213 anställda. HR-avdelningen 974 anställda och 
IT-avdelningen 980 anställda101. Alla uppdrag som finns på dessa avdelningar är inte 
tidskritiska. En fråga ställdes till Polismyndigheten om hur många anställda på dessa 
avdelningar som genomgått passhandläggarutbildning, steg 1 under år 2021 och år 2022 med 
anledning av den förväntade stora anstormningen på passansökningar. Polismyndigheten 
svarade: 

”Eftersom målgruppen för Resehandlingar-utbildningarna inte finns på HR, IT 
eller Kommunikations-avdelningen så finns det inga som har gått dessa 
utbildningar de senaste åren.”102 

Agerandet följer ett mönster som iakttagits inom Polismyndigheten - att stödfunktionerna i 
högre grad är fredade jämfört med kärnverksamheten. Rimligtvis borde det vara tvärt om. Att 
någon som inte har en tidskritisk tjänst på en stödavdelning i första hand tas i anspråk framför 
exempelvis en barnutredare, nyutexaminerade poliser eller personal i yttre tjänst som arbetar 
med att förebygga grova våldsbrott i ett socio-ekonomiskt utsatt område. 

99 Holgersson, 2020; Holgersson & Westman, 2021. 
100 Se vidare Holgersson, 2022; Holgersson & Westman, 2021. 
101 Polismyndigheten, 2022c. 
102 E-post Polismyndigheten 26 april, 2022. 
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JO:s roll i att strukturella problem inte åtgärdas 
Sedan tillskapandet av den nya Polismyndigheten har polisens passhantering anmälts 273 
gånger103. En av de som anmälde Polismyndigheten var professorn i statsvetenskap Bo 
Rotstein som med anledning av passkaos år 2018 anförde att Polismyndigheten bröt mot 
paragraf 7 i Förvaltningslagen och att det tillhör var och ens medborgerliga rättigheter att få 
ett pass104. Anmälningarna har resulterat i att JO riktat kritik mot Polismyndigheten vid fyra 
tillfällen. Så här är ser fördelningen av JO-anmälningar ut mellan åren 2015 och 2021. 

Diagram 5: Anmälningar till JO gällande Polismyndighetens passhantering mellan år 2015 och 
2021 (n=84). 

Av de 273 anmälningar mot Polismyndighetens passhantering som skett sedan tillkomsten av 
den nya myndigheten gjordes 189 i början av 2022105. JO-beslutade emellertid att det inte 
fanns något skäl att gå vidare med dessa anmälningar. Anledningen som JO angav var att: ”Av 
uppgifter som jag tagit del av framgår att Polismyndigheten är medveten om problemet och 
att man ser över sina rutiner för att komma till rätta med de långa väntetiderna.”106. JO valde 
således att inte utreda hur ”passkaoset” kunnat uppstå och vad Polismyndigheten gjort för fel 
som medfört att denna situation inträffade. Genom ett sådant förhållningssätt riktas inte 
något ljus på de strukturella problem som förorsakat problemet och ett liknande förfaringssätt 
från JO har kunnat iakttas ett flertal gånger107.  

När JO väljer att agera på detta sätt räcker det således med att Polismyndigheten agerar först 
efter att ett problem uppstått, vilket ligger i linje med Polismyndighetens inslagna väg. En 
naturlig följd av detta är att problem återupprepas - med förnyade löften om bot och bättring. 

Polisens passhantering är ett exempel på effekten av att grundläggande problem inom polisen 
inte åtgärdas. Ett annat är vapentillståndshantering. År 2021 renderade Polismyndighetens 
sätt att hantera vapentillstånd i drygt ett femtiotal anmälningar till JO. Det var fyra gånger fler 

103 Källa: JO. Utdrag 30 mars 2022. 
104 Berntsson & Börjesson i GT, 2018.  
105 Januari - 30 mars, 2022. 
106 JO, 2022.  
107 Se Holgersson, 2018b; Holgersson & Westman, 2021. 
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än året innan. I mars 2022 kom JO med samma typ av påpekande som tidigare: ”JO förutsätter 
att Polismyndigheten fortsätter det arbete som har påbörjats för att komma till rätta med de 
långa handläggningstiderna vid rättsenheten.”108. Polismyndighetens hänvisning till ett 
pågående förändringsarbete har nu pågått i ett decennium, men problemen och kritiken 
fortsätter109. Polismyndighetens bristande förmåga att planera bidrog till att ”passkaoset” 
uppstod. Det finns en uppenbar risk att Polismyndighetens sätt att hantera vapentillstånd 
drabbas av detta oaktat att JO upprepade gånger riktat hård kritik mot polisens sätt att leva 
upp till förvaltningslagens krav inom detta område.  

Är det Polismyndigheten som ska utfärda pass? 
En fråga som går att ställa är om det är Polismyndigheten som ska hantera utfärdandet av 
pass? Ett argument är att Polismyndigheten skulle kunna koncentrera sig på annat om denna 
uppgift inte låg på polisen. Det som dock är viktigt att beakta är att verksamheten är 
avgiftsfinansierad och om den sköts på ett genomtänkt sätt inte ska innebära att andra 
verksamhetsgrenar blir lidande. Nuvarande ordning möjliggör att receptionen på vissa 
polisstationer har mer omfattande öppettider än som sannolikt skulle vara fallet om 
passhantering inte finansierade en del av receptionspersonalens lön. Dessutom utgör 
passhanteringen en potential för Polismyndigheten att skapa en positiv kontakt med 
medborgarna. För många människor är ansökan om pass den enda kontakten de har med 
polisen. Passhanteringen möjliggör en dialog med de passökande där det blir naturligt och 
enkelt att lämna och ta emot information som är viktig för annan polisiär verksamhet. En god 
relation vinner både Polismyndigheten och medborgarna på.    

Att en fråga uppkommer om det är polisen som ska utfärda pass har att göra med de problem 
som uppstår. Det som denna rapport försökt att förmedla är att problemet inte handlar om 
passhanteringen i sig utan de grundläggande brister som finns i Polismyndighetens sätt att 
organisera och bedriva verksamheten. Om passhanteringen tas bort från Polismyndigheten 
kommer problemen kvarstå inom andra verksamhetsfält, där myndighetens tillkorta-
kommande många gånger inte är lika tydliga utanför polisorganisationen som när det gäller 
passhanteringen. 

Hantering av kritik 
Polismyndighetens sätt att hantera kritik försvårar möjligheten att verksamheten utvecklas 
på önskvärt sätt. Det är något som drabbar en mängd olika verksamhetsfält110.  

Efter det uppmärksammade passkaoset 2022 har Polismyndigheten även denna gång gått ut 
med information om att man nu ska anställa passhandläggare för att hantera den uppkomna 
situationen111. Mönstret känns igen sedan tidigare. Genom en bristfällig framförhållning 
upprepas problemet. Denna gång i mycket större omfattning än tidigare.  Med anledning av 
de prognoser som fanns och att pandemirestriktionerna förutspåddes fasas ut borde 
Polismyndigheten på ett helt annat sätt ha vidtagit åtgärder för att hantera den 
belastningstopp som lätt kunde förutses. Polismyndigheten har fått kritik för detta. En hög 
chef uttryckte sig med anledning av den kritik som riktades mot Polismyndigheten att: ”De 

108 JO 7517-2021.  
109 Se Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2018c. 
110 Holgersson, 2018b; 2018c; Holgersson & Westman, 2021. 
111 Sjögren i SVT, 2022.  



24 

bästa spelarna sitter alltid på läktaren och vet alltid vad man skulle ha gjort i efterhand”112. 
Ett liknande sätt att bemöta kritik förekommer när polisens operativa verksamhet kritiseras. 
Då är det lättare för Polismyndigheten att avfärda kritik genom denna typ av argument 
eftersom underlag och uppgifter som ligger till grund för olika bedömningar kan 
sekretessbeläggas113. Det går inte när det gäller polisens passverksamhet.  

Det finns också möjlighet för Polismyndigheten att begränsa kritiken genom att verka för att 
viss information inte når ut utanför myndigheten. Förutsättningarna att skrämma anställda 
att inte yttra sig är goda och tystnadskulturen är utbredd114. Dessutom agerar 
Polismyndigheten på ett sätt gentemot externa aktörer som begränsar risken att utsättas för 
kritik115. Ett symptomatiskt exempel är att en person som tog ett foto inne i en reception på 
en polisstation för att han tyckte det var anmärkningsvärt att det vid tillfället var folktomt 
polisanmäldes inte bara för fotograferingen i ett skyddsobjekt116, utan även för att ägna sig åt 
en påverkanskampanj för att destabilisera myndigheten117. Ansvarig för den särskilda 
händelsen framförde att man såg det som ett brottsligt angrepp mot myndigheten och 
”personen som är ansvarig för bilden kommer nog säkert få ett hembesök av oss”118. Personen 
som blev anmäld arbetade själv i en myndighet och framförde: 

”– Det är viktigt ur ett demokratiskt samhälle att man kan ha en debatt och en 
diskussion om hur myndigheter sköter sig. Det är inget uppsåt att destabilisera 
myndigheten, det är helt barockt”119  

Polismyndigheten har använt samma typ av tillvägagångssätt120 för att hantera kritik inom 
andra områden. När det gäller passhantering har det till skillnad mot många andra 
verksamhetsområden varit svårt att hindra en granskning genom att hänvisa till sekretess, 
däremot har utlämnandet fördröjts. Myndigheten har inte följt kravet på skyndsamhet. Alla 
data som efterfrågats för denna rapport som ytterligare skulle tydliggöra Polismyndighetens 
bristande agerande har därför inte erhållits innan rapporten publicerades121.  

Slutord 
Polismyndigheten kommer att genom nedprioritering av annan verksamhet och genom 
anställning av ett stort antal passhandläggare lyckas beta av de långa kötiderna även denna 
gång. Det är betydelsefullt att så sker, men än viktigare är att Polismyndigheten kommer till 
rätta med de strukturella problem som förorsakade ”passkaoset”.  

Utmärkande för polisens verksamhet är att det uppstår situationer som måste hanteras 
omedelbart. Det finns en förståelse hos medborgare och externa aktörer för att 

112 Fröberg i Expressen, 2022.  
113 Se Holgersson, 2021. 
114 Wieslander, 2016; Holgersson, 2019. 
115 Holgersson & Wieslander, 2019. Holgersson & Grahn, 2021. 
116 Sociala medier översvämmades därefter av exempel på hur både olika redaktioner och Polismyndigheten 
själv använt foton från passexpeditioner i sin nyhetsrapportering/kommunikation. 
117 Askiri i Expressen, 2022.  
118 TV4, 2022.  
119 Askiri i Expressen, 2022. 
120 Se Holgersson & Grahn, 2021. 
121 Tanken är att uppdatera rapporten när dessa uppgifter erhållits, men det bedömdes som viktigt att inte 
vänta med publiceringen av rapporten.  
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Polismyndigheten inte kan planera när dessa händelser inträffar. Ett förhållningssätt att agera 
först när en kritisk situation uppstår verkar emellertid ha fått en överspridning till 
verksamhetsgrenar där det finns en möjlighet för polisen att agera i förhand. Det vill säga där 
Polismyndigheten genom ett proaktivt agerande hade kunnat förebygga att ett problem 
uppstod. Polisens passverksamhet är ett tydligt exempel på detta. Men ett bristfälligt 
förebyggande arbete präglar också den operativa verksamheten122.  

Ofta behöver inte Polismyndigheten stå till svars för denna typ av brister. Det beror på att det 
för utomstående aktörer kan vara svårt att veta att Polismyndigheten hade en sådan 
möjlighet. Ett exempel är när Polismyndigheten betraktas som ett offer för att dess personal 
måste hantera omfattande upplopp. Våldsyttringarna hade kunnat undvikas eller minimeras 
om Polismyndigheten hade lyssnat på de varningar som framförts om polispersonals agerande 
i vissa områden123 och bedrivit ett långsiktigt arbete med hjälp av områdespoliser och 
tillämpat dialogpoliskonceptet124. När det gäller passverksamheten hanterade 
Polismyndigheten prognoserna och varningar på ett liknande sätt som inom andra 
verksamhetsområden.  Det är bara det att Polismyndighetens del i den uppkomna situationen 
var svårare att dölja när det gäller passhanteringen. Vissa polischefer har i sin retorik använt 
ungefär samma argument som används när det uppstår problem kopplat till den operativa 
verksamheten - att Polismyndigheten inte kunde förutse det som inträffade. När det gäller 
passverksamheten - den stora anstormningen av passansökningar.  

Passkaoset hade kunnat undvikas om ansvariga inom Polismyndigheten hade lyssnat och 
agerat utifrån de varningar som personal framförde och de tydliga prognoser som fanns på att 
det skulle bli en mycket kraftig ökning av antal passansökningar år 2022. Anställningsstatistik 
och ett akut införande av e-legitimation för att kunna boka passtider tydliggör att 
Polismyndigheten agerade först när kaoset var ett faktum. Det vill säga på samma sätt som 
när akuta händelser uppstår i den operativa verksamheten genom att initiera en särskild 
händelse.  

De problem som uppmärksammats kopplat till utfärdande av pass är symptomatiska för hur 
Polismyndigheten fungerar.  En bristande kritisk reflektion inom Polismyndigheten gör att det 
krävs en extern press för att lyckas åtgärda de strukturella problem som får så många negativa 
konsekvenser för polisens olika verksamhetsfält125. Så länge den politiska diskussionen 
koncentreras till helt andra frågor än hur polisen förvaltar tilldelade resurser är det svårt att 
få till stånd en sådan förändring. Det sätt som JO-valt att hantera anmälningarna mot 
Polismyndigheten i detta och andra fall väcker heller inte någon förhoppning om att de 
tillsynsmyndigheter som ska granska polisen utgör en påtryckningsfaktor som bidrar till att 
myndigheten ska komma till rätta med sina grundläggande problem. 

Det går att förvänta sig att nya ”särskilda händelser” inleds inom andra områden som inte alls 
har den särskilda dignitet som krävs, utan där den särskilda händelsen snarare är ett 
underbetyg på polisens förmåga att organisera och driva sin ordinarie linjeverksamhet.  

122 Se till exempel Holgersson, 2019. 
123 Se Holgersson, 2018. 
124 Se Holgersson, 2019. 
125 Holgersson & Westman, 2021. 
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