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Förord 
Syftet med denna forskningsrapport är att presentera ett sammanhängande exempel på hur 
Polismyndigheten agerar gentemot media för att parera kritik. Tanken med rapporten är också 
att åskådliggöra några av de strategier som beskrivs i ”Handbok om att bevaka polisen”1 som 
publiceras samtidigt som denna forskningsrapport.  

Rapporten ingår i forskningsprojektet ”Det myndigheter vill dölja” som finansieras av 
Handelsbankens forskningsstiftelser.  

Forskningsrapporten är liksom handboken skriven av Stefan Holgersson, Ossian Grahn och 
Rolf Granér.  

1 Holgersson, Grahn och Granér, 2022. 



Sammanfattning 
Denna forskningsrapport analyserar Polismyndighetens externa kommunikation med 
anledning av ett granskande reportage i SvD. Reportaget som publicerades den 1 juni 2022 
hade titeln ”Nödropet inifrån – SvD granskar: Därför löser inte polisen gängmorden.”  

På kvällen samma dag som reportaget publicerades gick Polismyndigheten ut med information 
på sin webbplats. Någon hänvisning till reportaget i SvD gjordes inte, men av innehållet i 
artikeln är det uppenbart att den indirekt är ett svar på vad som framkom i SvD:s reportage. 
Det är en vanlig strategi att gå ut med denna typ av indirekta svar på kritik som har framförts 
i media. En direkt hänvisning till medierapporteringen kan bidra till att den får större 
uppmärksamhet och det vill Polismyndigheten i många fall undvika. 

Dagen efter granskningen intervjuades Anders Thornberg i SvD. Han valde att inte alls 
kommentera kritiken som framförts av hans medarbetare om bristfälliga rutiner och dålig 
ledning. Samma dag, på en pressträff som Polismyndigheten anordnade, tillkännagav Anders 
Thornberg att det finns en tystnadskultur inom polisen och att Polismyndigheten har utvecklat 
en ny visselblåsarfunktion, som man hoppas ha tillgänglig inom några veckor. Genom utspelet 
var det lätt att få intrycket att visselblåsarfunktionen är ett initiativ som har tagits av 
Polismyndigheten. Men i själva verket finns det ett lagkrav som innebär att alla arbetsplatser 
med fler än 50 medarbetare senast den 17 juli 2022 är skyldiga att inrätta en sådan funktion. 
När Polismyndigheten går ut med att en visselblåsarfunktion ska införas ”om några veckor” är 
man i själva verket ute i sista minuten.  

Reportaget i SvD innebar att enskilda medarbetare tog personliga risker för att få fram ett 
budskap som de inte fått gehör för internt. Det är ovanligt att anställda vågar framträda med 
namn på grund av den rädsla för repressalier som finns inom polisen, och reportaget fick stor 
spridning. Dagen efter granskningen gjordes en intervju i Sveriges Radio. Polismyndigheten 
valde att rikspolischefens ställföreträdare, och inte rikspolischefen, skulle intervjuas. 
Forskningsrapporten innehåller en transkribering med en detaljerad analys av svaren som 
lämnades under denna intervju. Till största delen svarade inte den ställföreträdande 
rikspolischefen på de frågor som ställdes utan använde olika former av 
kommunikationsstrategier för att föra ut ett alternativt budskap om ett framgångsrikt 
polisarbete.   

Polismyndigheten åtnjuter ett stort förtroende, vilket underlättar för dess företrädare att 
förklara olika tillkortakommanden med mantrat: ”Vi behöver mer resurser!”. 
Polismyndighetens sätt att parera kritik gör att det inte skapas ett tillräckligt förändringstryck 
att åtgärda de strukturella problem som finns i organisationen. Det hindrar en nödvändig 
utveckling av polisens verksamhet – inte bara inom det verksamhetsfält som denna fallstudie 
berör. 
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1. Inledning
I forskningsrapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin 
effektivitet?” presenteras att Polismyndighetens sätt att agera gör att det uppstår en ond 
cirkel:   

Figur 1. Ond cirkel som hindrar adekvat utveckling av polisens verksamhet2. 

Polisens utredningsverksamhet har upprepade gånger varit föremål för kritik från både JO3 
och i media4. Den kritik som framkommer i det reportage som publicerades i SvD i juni år 2022 
är på intet sätt ny. Inte heller Polismyndighetens sätt att hantera kritiken, där kritiska 
synpunkter inte ses som välkomna bidrag till att utveckla och förbättra verksamheten utan 
som hot som måste pareras. Denna forskningsrapport återger först kort innehållet i SvD:s 
reportage. Därefter exemplifieras grunddragen i Polismyndighetens och dess två högsta 
representanters externa kommunikation med anledning av det granskande reportaget. Den 
som vill ha en fördjupad beskrivning och fler exempel på polisens sätt att agera vid kritik 
hänvisas till tidigare forskningsrapporter och skrifter5. 

2 Holgersson & Westman, 2021, sidan 6. 
3 Se t.ex. JO 2672-2008, JO 6183-2008, JO 3148-2011 och JO 1628-2015. 
4 Einerstam, 2016;  Sydsvenskan, 2017; Sundquist, 2017; By, 2018.     
5 t.ex. Holgersson, 2014; Holgersson & Grahn, 2021; Holgersson, 2021; Holgersson & Westman, 2021. 
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2. De polisanställdas kritik och vädjan till
Polismyndigheten
SvD publicerade den 1 juni 2022 en omfattande granskning6, i vilken tre namngivna poliser 
trädde fram med allvarlig kritik mot sättet att bedriva utredningar av gängmord. Utöver dessa 
tre har ett stort antal anonyma åklagare, kriminaltekniker, brottsutredare och före detta 
chefer intervjuats, där samtliga bekräftar och förstärker kritiken.  

Det bör noteras att det är svårt att granska hur Polismyndigheten har bedrivit 
utredningsarbetet i utredningar som inte har lett till åtal eftersom det kräver att sådan 
information förmedlas i form av vittnesmål inifrån Polismyndigheten. Men journalisten Frida 
Svensson har lyckats få poliser att berätta. De flesta ville vara anonyma då de är rädda för att 
utsättas för repressalier. De som valde att träda fram gjorde det efter noggrant övervägande, 
och de två poliser som trädde fram och som fortfarande är anställda utsatte sig för en risk att 
internt drabbas av indirekta sanktioner.  

Reportaget inleds med ett mejl som mordutredaren Caroline Asplund hade skickat till 
rikspolischef Anders Thornberg ett år tidigare. I mejlet uttryckte hon sin oro över att 
Polismyndighetens inkompetenta sätt att hantera en mordutredning skulle komma att 
resultera i nya mord (vilket också skedde). I reportaget refereras också till en sammanställning 
från Polisens nationella operativa avdelning (Noa), som visar att uppklarningen av gängmord 
har sjunkit dramatiskt sedan 1990-talet.  

Kritiken som framförs är samstämmig och mycket allvarlig. Huvudbudskapet är att det inte är 
resursbrist som är orsaken till dagens ansträngda situation, utan brist på analys och 
utvärdering, brister i ledning och styrning och icke fungerande rutiner och arbetssätt. Det 
handlar också om frustrationen över den klyfta som finns mellan vad Polismyndigheten 
officiellt går ut med och hur det egentligen fungerar. Mot bilden av en välfungerande 
verksamhet där utredare kämpar i motvind med bristande resurser, ställs bilden av ett 
utredningsarbete med stora brister, där ledningen slår dövörat till när den nås av önskemål 
om lärande, analys och förändring av dysfunktionella strukturer.  

Den tidigare gruppchefen Jacob van Rooij beskriver i reportaget hur han enträget försökt att 
få gehör för sina förslag till förbättring. När detta inte lyckades beslöt han sig för att söka sig 
bort från den verksamhet han kände att han inte kunde ta ansvar för längre.  

”Jag håller inte med om att det är resursbrist som är orsaken” säger han i reportaget. ”Jag 
tycker vi är felorganiserade. Men det blev alltid bara tyst när jag lyfte det.” Jacob van Rooij 
menar vidare att det är polisens oförmåga att lagföra gärningsmännen som gör att dessa kan 
begå nya brott och att det ”inte hade behövt bli så”. Sin medverkan i granskningen motiverar 

6 Se bilaga 1: Nödropen inifrån: därför löser polisen inte gängmorden (https://www.svd.se/a/y4BzLE/darfor-
loser-polisen-inte-gangmorden) 
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han med att han vill att Polismyndigheten ska bli bättre. ”Då måste man först erkänna att vi 
behöver förändras. Att polisen inte gör det är ett demokratiproblem.”  

En anonym polis med lång erfarenhet av att leda utredningar och spaningsärenden mot 
kriminella nätverk berättar i reportaget att han är på väg att söka andra jobb utanför 
myndigheten. Han förklarar att han inte längre kan stå för det han gör. ”Att stanna inom 
polisen liknar han vid att fastna i en destruktiv relation:  ’Under mina år har vi aldrig varit så 
dåliga som nu. Jag kan inte lura mig själv längre’, säger han” och jämför polisens förmåga med 
att en ”gammal Volvo skulle förväntas att tävla i Formel 1”. Han avslutar: ”För mig är polisen 
som institution otroligt viktig i ett samhälle. Därför gör det så ont att se var vi står idag. Det är 
inte en resursfråga längre. Nu är vi bara dåliga, och det klarar jag inte av.” 

Ett genomgående budskap i reportaget är vanmakten över den låga kompetensen, som både 
handlar om vilka som sätts på de svåraste utredningarna och acceptansen för en låg kvalitet. 
Högt kvalificerade utredare orkar inte vara kvar när de inte får gehör för förslag till förbättring 
och samtidigt fylls utredningsgrupperna på med polispersonal som saknar erfarenhet och 
grundläggande förmåga. När de som får ”nyckelfunktioner i utredningarna har mycket låg 
operativ förmåga och extremt lågt verksamhetskunnande” blir resultatet lidande. Men i 
reportaget framhålls även att det är en stor påfrestning för de som förmås att fylla platser de 
inte har kompetens för. Polispersonalen som får gå snabbutbildningar för att bli behöriga 
förundersökningsledare och därefter förväntas leda mycket komplicerade utredningar mot 
kriminella nätverk kanske känner sig smickrade, men i längden blir det ingen bra 
arbetssituation: ”När man ger folk så stora skor mår många jättedåligt och får en hemsk start.” 

Medborgarperspektivet är ett framträdande drag i polisernas kritik. Det är inte för att 
förbättra statistiken som Polismyndigheten måste bli bättre på att utreda gängrelaterade 
mord, det är för att stoppa våldet och att ge brottsoffer och anhöriga upprättelse. En polis, 
som redan har avslutat sin anställning och blivit brandman med en betydligt lägre lön men 
mer sinnesfrid, beskriver sin besvikelse: 

”Andreas Ek anser att Polismyndigheten sviker brottsoffren och de anhöriga, när 
man lägger ner en förundersökning trots att det finns fler spår att följa upp.’ 
Målsägandeperspektivet finns i stort sett inte längre’” säger han.  

Men när poliserna slår larm till ledningen är svaren allmänt hållna och utan konkreta åtgärder. 
Mordutredaren Caroline Asplund fick visserligen svar på sitt mejl till rikspolischefen, men 
svaret handlade inte om vad Anders Thornberg avsåg att göra med anledning av hennes 
nödrop utan innehöll formuleringar som snarare kan ses som avsiktsförklaringar eller en 
beskrivning av hur det borde vara. Han skrev bland annat att ”ett av polismyndighetens mål 
är att uppnå framgångsrik brottsbekämpning och uppklarning, det är viktigt att vi arbetar för 
att uppnå effektiva processer i vårt utredningsarbete och i rättskedjan.” 

Men att Polismyndigheten har ett sådant mål är inget som Caroline Asplund betvivlat. Tvärtom 
var det just detta övergripande mål (som alltid har funnits) som gjorde att hon överhuvudtaget 
ansåg det motiverat att slå larm om att målet inte på långa vägar uppnås idag. Att då få en 
avsiktsförklaring som svar visar en av de faktorer som gör att en tystnadskultur uppstår. 
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Nonsenssvar osynliggör det framförda budskapet genom att ge sken av att vara ett riktigt svar, 
och antyder att den som framfört kritiken har kunskapsluckor vad gäller Polismyndighetens 
regelverk och mål. I värsta fall riskerar även den som framfört kritiken att framstå som en 
kverulant om svaret ifrågasätts. Caroline Asplund skrev heller inte tillbaka till rikspolischefen, 
utan blev tyst. Polismyndigheten har utvecklat denna typ av svar till ett av sina retoriska 
specialknep7. 

Liksom de andra poliserna som framträdde i reportaget vill Caroline Asplund rikta 
uppmärksamheten mot vad som bör göras för att vända utvecklingen. Ett stort hinder för en 
sådan diskussion är enligt hennes uppfattning att ”fokus i debatten är ständigt fler poliser och 
då stängs fönstret för att kritisera polisen och gå till botten med vad den låga uppklarningen 
beror på”. Hon är också kritisk till ledningens sätt att avleda diskussionen genom att vid kritik 
för bristande resultat föra fram andra aktörers ansvar, och säger att ”Ledningen talar ofta om 
att hela samhället ska ta ansvar, men att utreda brott är bara polisens jobb”.  

7 En av rapportförfattarna har fått ta del av ett flertal sådana mejl 
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3. Polismyndighetens kommentarer till
polisernas nödrop
3.1 Kommunikation på Polismyndighetens officiella webbplats 
Det är vanligt att Polismyndigheten bemöter kritik i media genom att publicera egna artiklar 
som indirekt svarar på den kritik som framkommer i media utan att referera till själva 
reportaget eller artikeln. En hänvisning till ett kritiskt mediainslag kan bidra till att detta får 
större uppmärksamhet och det vill Polismyndigheten undvika. 

Strax före midnatt samma dag som SvD:s reportage publicerades uppmärksammades ett 
uttalande på polisens officiella webbplats med Anders Thornberg som avsändare.8 Bland 
annat behandlades frågan om att oerfaren polispersonal arbetar med grova och komplicerade 
brottsutredningar. Thornberg skrev: 

”Det är en självklarhet att vi vill ha erfaren personal som arbetar med 
komplicerade brottsutredningar men när antalet grova brott ökar fortare än vi 
hinner rekrytera och utbilda, blir effekten ett hårt tryck på den personal vi har.” 

Vidare påpekades i uttalandet att problemen med den grova kriminaliteten ”har byggts upp 
under många år” och att utvecklingen därför också ”kommer att ta tid att vända”. Det slogs 
också fast att stora ansträngningar görs för att höja den operativa förmågan ”genom att 
utveckla arbetssätt och metoder när det gäller att förhindra och klara upp grova brott och 
förverka brottsvinster.” 

Situationen framställdes vidare som omöjlig att lösa utan ”tuffa prioriteringar”, förflyttningar 
och fördelningar av medarbetare i hela landet: ”Vi ska bli ännu bättre på att löpande bedöma 
läget i hela landet, och fördela och förflytta våra medarbetare där de gör mest nytta. Detta 
innebär i nuläget tuffa prioriteringar eftersom vi i grunden inte ökar i det antal som krävs, utan 
omfördelar resurser.” 

I SvD:s reportage framfördes kritik mot att polisens metodstöd för grova brott ofta inte följdes 
i arbetet med gängskjutningar. I uttalandet på webbplatsen talades istället om en översyn som 
gjorts av metodstödet: ”En förutsättning för att på bästa möjliga sätt kunna genomföra ett 
bra utredningsarbete är ett bra metodstöd. Därför har en översyn gjorts för att bättre anpassa 
metodstödet till den grova brottslighet vi nu möter.” 

Poliserna inom utredningsverksamheten efterlyste ett självkritiskt förhållningssätt och 
hävdade att det finns ett akut behov av att utifrån konkreta ärenden identifiera bromsklossar 
och brister i utredningsarbetet samt i ledning och styrning. I uttalandet på webbplatsen 
talades i stället om ”framgångsfaktorer” och att ett analysarbete redan görs – men på högre 
nivå:  

8 Se Bilaga 2: Grov kriminalitet ökar allt snabbare och därmed trycket mot medarbetarna. 
(https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/juni/grov-kriminalitet-okar-allt-snabbare-och-darmed-
trycket-mot-medarbetarna/)  
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Vi har numera också en bedömandegrupp som går igenom domar och tittar på 
framgångsfaktorer i utredningsarbetet och vad vi kan lära oss av det. 
Återkoppling sker till såväl den operativa verksamheten som till 
utbildningsorganisationen. Vi har också förstärkt vår operativa analysförmåga 
när det gäller att hitta kopplingar i olika delar inom ett ärende. 

Det är värt att notera att poliserna som medverkade i granskningen framhöll behovet av att 
identifiera vilka faktorer som gjorde att brotten inte löstes, alltså den stora andel av 
mordutredningarna som inte har lett till fällande domar. Genom att Polismyndigheten väljer 
att inrätta en bedömandegrupp som går igenom domar, har man också valt bort att granska 
de fall då utredningarna misslyckats och vilka faktorer som bidragit till detta. I reportaget 
uttryckte utredare en frustration över att den teknik som finns inte används för att snabbt 
säkra spår och de bevis som behövs för lagföring. I Polismyndighetens inlägg konstateras bara 
att: ”Den förbättrade tekniken … innebär också bättre förmåga och förutsättningar att 
analysera data, så att vi snabbt kan se helheten och därmed öka lagföringen.”  

Samtidigt som inlägget indirekt bemöter den kritik som har framförts i granskningen, lyfts 
också andra aspekter in, som verkar syfta till att ge en känsla av en dynamisk organisation med 
ett intensivt utvecklingsarbete som ska ”fortsätta utveckla vår samverkan nationellt 
tillsammans med andra myndigheter, men även internationellt för att bygga starka nätverk 
som kan bekämpa de kriminella nätverken, som många gånger begår brott utanför Sveriges 
gränser”. Men också argumentet att polisens uppdrag täcker ett för stort område och att det 
måste renodlas för att ”frigöra fler till det viktiga kärnuppdraget”. 

I SvD:s reportage beskrevs den oroväckande dåliga utredningsförmågan, där uppklarningen av 
gängmord (även enligt Polismyndighetens egen rapport) har sjunkit dramatiskt. Men 
rikspolischefens uttalande avslutas med en hänvisning till överbeläggningen på 
kriminalvårdsanstalterna: ”Vi kan samtidigt konstatera att det är en överbeläggning på våra 
kriminalvårdsanstalter, och det är kö för dem som ska avtjäna sina straff. Detta är ärenden 
som har utretts av mycket kunniga, dedikerade och engagerade medarbetare.” 

Uttalandet om överbeläggning kan till synes motsäga vittnesmålen om den låga kvaliteten i 
utredningarna, men riksdagen har de senaste åren fattat flera beslut om straffskärpningar och 
utbyggnadstakten av kriminalvårdsanstalter har inte hunnits med. Hänvisningen till ”kunniga, 
dedikerade och engagerade medarbetare” är en återkommande formulering i rikspolischefens 
retorik. När den framförs som ett indirekt svar på en mycket allvarlig kritik från de egna 
medarbetarna kan den dels ge intryck av att kritiken är orättvis mot deras kollegor, dels kasta 
en skugga över kritikernas kunskap, hängivenheten och engagemang. 

3.2 Kritiken av gängmordsutredningarna 
Dagen efter granskningen intervjuas Anders Thornberg9. Han väljer att inte alls kommentera 
kritiken om bristfälliga rutiner och ledning utan startar med att lovprisa de ”medarbetare som 
jobbar med utredningarna” och säger att de ”sliter hårt”, men att det saknas erfarna utredare 

9 Bilaga 3: Är inte rustade att möta det här (https://www.svd.se/a/qWoeg0/rikspolischefen-om-
ouppklarade-mord-inte-rustade-att-mota-detta) 
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i den omfattning som behövs. Han konstaterar dock att han ”känner igen” bilden som förts 
fram, men väljer att kalla den för ”ett kompetenshål i gängmordsutredningarna”. Att hantera 
kritik genom att säga att man känner igen bilden är en strategi som den nationella presschefen 
för Polismyndigheten rekommenderar. Vid sidan av sin anställning vid Polismyndigheten 
föreläser han om krishantering: 

”I en intervjusituation, eller när du attackeras utifrån av medier eller vem som 
helst. Då finns det världens bästa mening. Den brukar kallas den mäktigaste av 
dem alla, det är kortversionen av den här kursen. Den är: ”Det ligger någonting 
i det du säger”. Betyder inte ett skit eller hur? […] Säger man det då faller 
energin. All energi försvinner, utrymmet kommer för din dialog och vad du vill få 
fram, dina budskap”10  

I intervjun med rikspolischefen hänvisar reportern till att flera poliser som jobbar med 
gängmorden har hört av sig till SvD efter granskningen. ”En av dem berättar om ett mordfall 
där majoriteten i utredningsgruppen var ingripandepoliser från yttre tjänst. Enligt 
uppgiftslämnaren var budskapet från chefen att man inte förväntade sig att gruppen skulle 
lösa mordet, utan lämna över ”en snygg pärm” till Kalla fall-enheten.” 

Thornberg svarar att han ”blir väldigt upprörd när jag hör sådant. Så ska vi inte jobba i svensk 
polis.”. Svaret bör ses i ljuset av att han själv har beslutat att inte följa internrevisionens 
rekommendation11 om att ta fram en kravspecifikation för en brottsutredare och att följa upp 
effekter av genomförd kompetensutveckling. Internrevisionen bedömde det som en ”mycket 
väsentlig brist” som kan medföra ”stora negativa konsekvenser” för Polismyndighetens 
verksamhet och som ”allvarligt” påverkar Polismyndighetens måluppfyllelse enligt 
regleringsbrev12. Ambitionen att utveckla personalens förmåga uppvisar stora brister. Det kan 
exempelvis nämnas att enbart 7 av 25 platser var fyllda på Polismyndighetens kurs i utbildning 
av handledare för grundläggande brottsutredning år 202113.  

Thornberg hävdar ändå i intervjun att polisen ”gör vårt bästa”.  Han använder därefter bilden 
av polismyndigheten som en organisation som befinner sig i en uppbyggnadsfas och att det 
därför inte går att förvänta sig omedelbara resultat: ”Det tar lång tid att bygga upp en 
polisorganisation från grunden.” 

Han konstaterar därefter återigen att polisen har ”…fantastiska medarbetare” och betonar 
faktorer utanför polisen som orsak till den låga uppklarningen, till exempel att ”…väldigt få vill 
vittna”, men att polisen jobbar ”jättehårt med utredningarna givet de resurser vi har och vi 
skruvar på våra metoder.” 

Det går således att konstatera att Thornberg till stora delar använder de förklaringar som 
poliserna i SvD:s granskning menar hindrar en konstruktiv självkritisk granskning. Det bör 
noteras att internrevisionen vid upprepade tillfällen har kritiserat Polismyndighetens 

10 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (23 min och 31 sekunder in i föredraget). 
11 Polismyndigheten 2020b. 
12 Polismyndigheten 2020b, sidan 25. 
13 Holgersson & Westman, 2021. 
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utredningsverksamhet. Senast för två år sedan då den fick hård kritik14, bland annat för att 
kvantitet prioriterades före både kvalitet och rättssäkerhet. Internrevisionen slog ned på den 
dominerande kulturen inom utredningsverksamheten som man menade utmärks av en 
bristande förändringsbenägenhet. Slutsatsen exemplifierades bland annat med att det har 
gått 14 år sedan det fattades ett nationellt beslut om att införa en utredningsmetodik utan att 
den ännu fullt ut har implementerats15.  

När Anders Thornberg blir pressad att kommentera den kritik som förts fram i reportaget i SvD 
kontrar han med ännu en fokusförskjutning: ”Jag skulle vilja vända på frågan och säga: var är 
individens ansvar någonstans? Den som är gängkriminell och begår de här morden, vad är 
deras ansvar?” 

Den här typen av svar följer ett vanligt mönster som innebär att Polismyndigheten lägger 
ansvaret på andra. Problem beror mycket sällan på ”polisens sätt att arbeta eller på sättet att 
organisera sin verksamhet, problemen kommer alltid utifrån”16. Med anledning av den kritik 
som riktas mot polisens utredningsverksamhet riktar således den som är ytterst ansvarig för 
Polismyndighetens verksamhet ansvaret för de bristande utredningsresultaten på de förövare 
vars brott skulle utredas. 

3.3 Vittnesmålen om tystnadskultur och rädsla för repressalier 
På frågan om hur Anders Thornberg vill kommentera den rädsla att uttrycka kritik som de som 
de intervjuade i granskningen vittnar om, säger han: ”Jag tar gärna ett samtal med de som 
medverkade i artikeln. Om jag läser i tidningen att en medarbetare säger något brukar jag 
ringa upp och ställa mer frågor. De blir rätt förvånade när rikspolischefen ringer.” 

Men ingen av de poliser som framträder med namn i granskningen har fått något 
telefonsamtal från rikspolischefen. Påståendet att han ringer upp medarbetare som har 
framfört kritik i media skulle antagligen kunna erbjuda intressanta infallsvinklar om det hade 
följts upp i intervjun och därefter. 

Ett annat argument som framförs av rikspolischefen mot att det skulle förekomma en utbredd 
tystnadskultur är att han ”har pratat jättemycket om vilken kultur och ledarskap jag vill ha 
inom polisen och jag har tagit upp det med alla direkta chefer jag har träffat. Det är 1 600 
personer.” Även här hade en följdfråga kunnat ge intressanta svar. Tror till exempel Thornberg 
på allvar att hans prat om ledarskap leder till att en ingrodd repressalie- och tystnadskultur 
upphör?  

14 Polismyndigheten 2020b. 
15 Polismyndigheten 2020b. 
16 Palm & Skogersson, 2008; Se även Holgersson och Grahn, 2021; Holgersson & Westman, 2021. 
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På frågan om han upplever att personer i hans direkta närhet säger till när saker inte fungerar, 
svarar han att han ”absolut” upplever det, och tillägger att det gör honom ”bedrövad att höra 
att man upplever att det råder en tystnadskultur”. (vår fetstilsmarkering) 

När chefer i intervjuer talar om ”upplevelser”, i stället för  de faktiska förhållanden som 
kritiken gäller, kan det vara viktigt att följa upp med att fråga om de tror att det bara är en 
upplevelse/inbillning eller om de uppfattar att upplevelsen grundas i konkreta problem. Det 
går att föreställa sig att missnöjesyttringar är osakliga och ogrundade och att det finns andra 
bevekelsegrunder än att förbättra polisverksamheten. Om ledningen har gjort den tolkningen 
ger det en viktig information. Yttrandefrihet innebär en ovillkorlig rätt att föra fram sin åsikt. 
Ledningen behöver inte hålla med sina medarbetare, men det går att kräva att kritiken blir 
bemött på ett sakligt och objektivt sätt av en myndighet. När det blir otydligt vad ledningen 
menar med sådant som att ”ta upplevelser på allvar”, samtidigt som kritikerna indirekt 
misstänkliggörs, har journalister en uppgift att tydliggöra dessa förhållanden. En viktig 
följdfråga är då vad de konkreta åtgärderna kommer att bestå i. Om problemet uppfattas som 
medarbetarnas ”upplevelser” är det sannolikt att åtgärderna inriktas på att minska 
upplevelsen snarare än på de förhållanden som har gett upphov till dem.  

Avslutningsvis upprepar Thornberg att Polismyndigheten gör ”så gott som vi kan med det vi 
har” och kommer fram till att det är ”lite av den frustrationen som har kommit fram”, alltså 
att de som har uttalat sig egentligen bara är frustrerade över de otillräckliga resurserna som 
gör att de är hårt pressade. Denna tolkning visar tydligt att han inte försöker förstå vad kritiken 
handlar om utan väljer att omtolka medarbetarnas nödrop om en illa fungerande 
utredningsverksamhet till något som bättre överensstämmer med den bild han själv vill föra 
ut – bilden av en myndighet vars problem är kopplade till en otillräcklig resurstilldelning.  

Svaren går att tolka som att han menar att det handlar om subjektiva upplevelser utan 
nämnvärd konkret grund. Anders Thornberg verkar också ha en övertro på att generella 
uppmaningar till chefer som han träffar leder till att tystnadskulturen försvinner (som om den 
uppstod för att tidigare chefer har uttryckt att man accepterar eller uppmuntrar en 
tystnadskultur). När han talar om att han blir ”upprörd” av att höra om improduktiva 
förhållningsorder vädjar han till omgivningens förståelse för hans egen svåra situation som 
chef. Han har gjort allt, och ändå räcker det inte.   

Vad gäller fenomenet tystnadskultur så är förnekandet ofta en viktig beståndsdel. Ingen vill 
se, höra eller prata om den. Att säga att det inte ”ska” finnas någon tystnadskultur gör den 
mycket svårare att belysa än om chefer till exempel hade uttryckt att tystnads- och 
repressaliekulturen är ett stort problem som på alla sätt ska bekämpas eftersom den hindrar 
utveckling. Att samtidigt som tystnadskulturen förnekas eller görs till en fråga om 
”upplevelser” säga att man känner till den, är ett sätt att förhindra fler konkreta exempel som 
kan bli svåra att kommentera. Om man redan känner till ett fenomen behöver det inte 



14 
 

beskrivas mer utan fokus kan läggas på att hitta förklaringar (enskilda medarbetares subjektiva 
”upplevelse”) och att lansera åtgärder som kan ge sken av att erbjuda en lösning.  

3.4 Anders Thornberg tillkännager att Polismyndigheten ska inrätta en 
visselblåsarfunktion17 
Att det råder en tystnadskultur inom den svenska polisen har varit ett återkommande tema i 
media18 och böcker19 men också belysts i forskningsrapporter20.  I SvD:s beskrivning av 
tystnadskulturen vittnar de som intervjuas om rädslan att framträda med namn eftersom den 
som larmar riskerar att bli utfryst och utsättas för sanktioner vad gäller ansvar och befordran. 
Dessa förhållanden anges som en viktig anledning till att medarbetare inte vågar framföra 
intern kritik och att dysfunktionella arbetssätt permanentas.  

På en pressträff dagen efter granskningen gör Anders Thornberg ett nytt uttalande angående 
tystnadskulturen. Han medger att det finns en tystnadskultur och säger ”Jag tar till mig det 
här och vi kommer jobba vidare med detta inom polisen.” Därefter tillkännager han att 
”polismyndigheten utvecklat en ny visselblåsarfunktion, som man hoppas ha tillgänglig inom 
några veckor”. 

En visselblåsarfunktion är dock inte tänkt att handla om ineffektiva arbetssätt eller bristande 
kompetens, utan i första hand om olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga beteenden 
– till exempel misstänkt korruption eller diskriminering. Avsikten är att skydda 
uppgiftslämnarnas anonymitet när sådan upplevs som nödvändig. Beslutet att vidta åtgärder 
ligger fortfarande på myndigheten. När inte ens kritiska synpunkter som framförts öppet trots 
medvetenheten om en risk för repressalier leder till en intern diskussion eller åtgärder, är det 
svårt att tro att anonyma vittnesmål skulle ha större effekt.  

Värt att notera är också att Thornberg i intervjun angående granskningen sade om de som 
framträtt i SvD att han ”…hellre sett att man gått öppet inåt i organisationen”. Men det är 
precis det som de poliser som framträder med namn har gjort utan att någon har lyssnat på 
dem, vilket framgår av reportaget. Det inleds till och med ett mejl som Caroline Asplund 
skickat till Thornberg ett år tidigare i vilket hon uttryckte en stark oro för hur Polismyndigheten 
fungerar. Jacob van Rooij beskriver också hur han (som chef) gång på gång försökt att få gehör 
för sina synpunkter hos ledningen.   

Rikspolischefens uttalande innebär ett indirekt skuldbeläggande av uppgiftslämnarna genom 
att antyda att de har sprungit till media i stället för att på ett konstruktivt sätt framföra sina 
synpunkter internt.  

 
17 Anders Thornberg lovar ny visselblåsarfunktion (https://omni.se/anders-thornberg-lovar-ny-
visselblasarfunktion/a/mroVGE) 
18 Tystnadskulturen inom polisen har accepterats för länge 
(https://www.akavia.se/senaste/pressmeddelanden/tystnadskulturen-inom-polisen-har-accepterats-for-
lange/)  
19 Se t.ex. Kjöller, 2016. 
20 Wieslander, 2016; Holgersson, 2019. 
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Den visselblåsarfunktion som ska införas bygger dessutom på ett lagkrav där alla arbetsplatser 
med fler än 50 medarbetare är skyldiga att inrätta en sådan senast den 17 juli 2022. När 
Polismyndigheten framför att en sådan ska införas ”om några veckor” är man i själva verket 
ute i sista minuten. Lagen infördes i december 2021, men har varit förberedd långt innan dess. 
Polismyndigheten har således haft god tid på sig att införa en visselblåsarfunktion – särskilt 
eftersom man redan tidigare hänvisat till en sådan när frågan om tystnadskultur inom 
myndigheten har varit uppe till diskussion.  

3.5 Intervju med Johan Olsson, chef för Noa och ställföreträdande rikspolischef i 
Studio Ett (SR) 
Dagen efter Svenska Dagbladets reportage intervjuas också ställföreträdande rikspolischef 
Johan Olsson i Sveriges Radio21. Intervjun kom därefter också att refereras i SvD:s 
granskning22.  Att det inte är rikspolischefen utan hans ställföreträdare som skickas fram vid 
denna typ av intervjuer följer också ett identifierat mönster. Huvudbudskapet i Johan Olssons 
svar är att man på Polismyndigheten redan kände till att det finns brister, men att dessa 
uppvägs av allt bra som görs. Han påstår i svepande ordalag upprepade gånger att 
myndigheten känner igen det som framförts i reportaget, men går inte specifikt in på vad man 
känner igen eller vad man gör åt det. När det gäller detta sätt att agera finns anledning att 
notera de rekommendationer som den nationella presschefen har framfört som verksamma 
metoder för att hantera en kris. En kris exemplifieras av den nationella presschefen bland 
annat med att det kan handla om att ”Hanne Kjöller skriver en elak krönika i Dagens Nyheter”23 
och menar att ”det vi tycker är sant tycker inte Hanne Kjöller är sant, det måste vi prata om”24. 
Strategin som han rekommenderar är att: ”Låt alla röster tala, men med ungefär samma 
budskap”25. Det går att konstatera att samma budskap som förmedlades på 
Polismyndighetens webbplats samma dag som reportaget i SvD publicerades återkommer i 
yttranden från Anders Thornberg och Johan Olsson när de intervjuas. 

Sättet som intervjusvaren ges ger intrycket att det finns en ambition att Johan Olsson ska ta 
kommandot över intervjun och snarare leverera svar enligt talepunkter än att bli styrd av 
intervjuarens frågor. Det ligger i linje med tidigare yttranden från personer i höga 
chefspositioner. Exempelvis uttryckte en hög chef att hen ”ägde intervjun” under ett internt 
möte med anledning av sin medverkan i ett medieinslag. Han beskrev det som väldigt positivt 
att Polismyndigheten till stor del får sätta ”narrativet” i media26. Det här agerandet 

21 Polischefens svar efter kritiken om att grova brott inte kan utredas. 
(https://sverigesradio.se/artikel/polischefens-svar-efter-kritiken-om-att-grova-brott-inte-kan-utredas) 
22 Polistoppen: ”Känner precis igen bilden” (https://www.svd.se/a/V9n5yd/polistoppen-om-laget-inom-polisen-
kanner-precis-igen-bilden). 
23 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (2 min och 35 sekunder in i föredraget). 
24 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (6 min in i föredraget) 
25 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (10 min och 38 sekunder in i föredraget) 
26 Tre av varandra oberoende polisanställda förmedlade information om vad som framförts på mötet. Se även 
till exempel kommunikationsplan och handlingsplan för idrottsrelaterad brottslighet där det uttrycks att: 
”Bilden av hur arbetet mot idrottsrelaterad brottslighet bedrivs bör sättas av Polismyndigheten” 
(Polismyndigheten 2021a, sidan 1) och att polisen ska sträva efter att äga narrativet (Polismyndigheten 2021b, 
sidan 2).   
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överensstämmer med en av de fyra vanligaste strategierna27 som används i 
intervjusituationer. Den teknik som kallas ”Brygga” går ut på att den intervjuade försöker styra 
(brygga) över samtalsämnet till förberedda talepunkter. En annan av de fyra vanliga strategier 
som Johan Olsson använder är ”Betona”.  Den går ut på att den intervjuade framhäver vad 
hen vill ha sagt genom att använda kraftfulla och värdeladdade ord. Johan Olsson använder 
till exempel ordet ”väldigt” 21 gånger under intervjun. En gång under intervjun använder han 
ytterligare en av fyra vanliga strategier vid intervjusituationer: ”Blocka” – då han hävdar att 
han inte kan uttala sig om ett enskilt fall.  

Nedan sker en redovisning av hela intervjun med Johan Olsson och inte bara en analys av 
enskilda svar. Att betrakta intervjun ur ett helhetsperspektiv är betydelsefullt för att få en 
förståelse för Polismyndighetens sätt att kommunicera. Det gör det tydligt att Johan Olsson i 
liten grad svarar på de frågor intervjuaren ställer. Efter varje svar gör vi en kommentar. I 
många fall hade kommentarerna kunnat vara betydligt mera omfattande, men det har funnits 
en ambition att begränsa omfattningen på kommentarerna.   

F: Det är ju många poliser som är med i den här kartläggningen som Svenska Dagbladet har 
gjort. När du har läst vad de berättar och beskriver: vad gör du för reflektioner? 
JO: Ja min första reflektion är ju det som görs här i inslaget också: att arbetsmiljön är 
ansträngd. Vi har många inom polisen som jobbar väldigt mycket med väldigt svåra frågor. 
Nu har vi tagit upp grova brott. Vi har också massor av kollegor som jobbar väldigt mycket 
övertid när det gäller att upprätthålla den allmänna ordningen. Vi har också många kollegor 
som känner att de inte räcker till när det gäller att jobba långsiktigt i de utsatta områdena. 
Och vi kan fortsätta, absolut. Och i grunden känner vi ju precis igen den här bilden. Det är 
så att belastningen är för stor - helt klart. 
Kommentar: Antagligen har det stått i talmanus att Johan Olsson ska betona hur extremt 
hårt poliser jobbar, hur många andra frågor än grova brott poliser måste hantera och att 
medarbetarna gör en fantastisk insats. Hänvisningen till hårt arbetande och hårt pressande 
polisanställda skapar sympati och en bild av hjälteinsatser, vilket indirekt kan skapa en 
känslal att kritiken är orättvis och smärtsam för alla kämpande poliser. Sannolikt står det 
också i talmanus att de problem som granskningen behandlar inte var någon nyhet för 
Polismyndigheten utan något som ledningen redan känner till. Johan Olsson lyckas även 
snabbt glida från de problem som intervjun ska handla om till att lansera en förklaring till 
varför problemen har uppstått. ”Helt klart” har de sin grund i en alldeles för stor belastning 
(och alltså inte i några av de faktorer som poliserna i granskningen har framfört). 

F: Men det är ju också så att poliser berättar om att orutinerade poliser är med och leder 
utredningar i mordfall till och med. Det är bl.a. en anonym spaningsledare som berättar om 
ett mordfall, först jobbar han ensam med en handläggare. Sedan när han får förstärkning 
efter ett par veckor, då är det en civil utredare som varken kan tala eller skriva svenska och 
så en nyutexaminerad polis som sitter och skakar i stolen. Och den här spaningsledaren 
säger då att: ja den här personen skulle duga till att hitta en bortsprungen katt ungefär. 
JO: Ja det, jag får ju säga att det är ju helt klart att vi har inte tillräckligt många poliser, inte 
heller tillräckligt erfarna. Det är ett resultat. Och vi bygger ju också organisationen 

27 se de fyra B:na (”Brygga”, ”Blotta”, ”Beta” och ”Betona”) på sidan 5 i Handbok om att bevaka polisen 
(Holgersson, Grahn och Granér, 2022). 
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underifrån. Först tar det år för oss att få en färdigutbildad polis, sedan tar det många år 
därifrån tills de blir erfarna mordutredare. Så den här bristen den är absolut, både när det 
gäller antal men också vad gäller erfarenhet. Därför kommer det att ta lång tid innan vi fyller 
den. Och det är så: vi har inte tillräckligt många och tillräckligt kvalificerade medarbetare 
för att jobba så som vi skulle vilja med alla de grova brotten vi har. Så är det helt klart. 
Kommentar: Inte svar på frågan. Omtolkning av problemet att utredare med bristande 
kompetens och erfarenhet får uppdraget att utreda komplicerade och grova brott till att 
”organisationen byggs underifrån”. Som om det inte handlar om en organisation som har 
funnits under mycket lång tid och år 2015 omorganiserats för att fungera bättre än tidigare. 
Om ”organisationen byggs underifrån” måste samhället ha tålamod med att det tar tid. Om 
man istället ser den som en existerande organisation med brister som måste åtgärdas, är 
lösningen i första hand att åtgärda dessa. En parallell: Om AT-läkare satts att göra 
komplicerade hjärnoperationer och resultatet blivit katastrofalt, hade det varit svårt för 
sjukhusledningen att hävda att ”organisationen byggs underifrån” och att det tar tid för en 
AT-läkare att bli en kvalificerad neurokirurg.   

F: Men ska man ha så orutinerade poliser som jobbar med så allvarliga saker som 
mordutredningar. Riskerar inte det då att leda till att åtal inte kan väckas eller att man inte 
får fällande domar? 
JO:  Vi försöker ju hela tiden balansera olika brottskategorier mot varandra, men på totalen 
är det så att vi inte har tillgång till tillräckligt många rutinerade. Men vi måste också ha 
bilden klar här att vi aldrig lagfört så många grovt kriminella som de sista åren. Den resursen 
vi har, har ju gjort ett fantastiskt jobb och det är också resultatet av att fängelserna är fulla. 
Så det är ju inte så att vi inte når resultat och inte har väldigt kompetenta medarbetare. 
Men vi har inte tillräckligt många. 
Kommentar: Den första meningen ger intrycket att det inom Polismyndigheten pågår ett 
kvalificerat arbete med att göra bedömningar av hur resurser i form av kvalificerad personal 
fördelas. Det finns visserligen enstaka chefer med ett sådant intresse och en sådan förmåga, 
men ett generellt problem inom polisen är att många anställda upplever sig som ett lätt 
utbytbart tjänstgöringsnummer där deras kompetens och förbättringsförslag uppfattas vara 
ointressanta för arbetsgivaren28. Ett exempel på detta är den omvittnat skicklige 
förundersökningsledare/gruppchef som intervjuas i SvD och som idag arbetar som vanlig 
utredare inom ett område där hans långa erfarenhet av polisarbete i utsatta områden inte 
på samma sätt kommer till användning som i hans tidigare funktion som gruppchef för 
utredare av mord bland gängkriminella. När han internt försökte få gehör för sina idéer om 
att effektivisera utredningarna talade han för döva öron och när han aviserade att han inte 
längre kunde ta ansvar för den undermåliga kvaliteten var det ingen som försökte få honom 
att stanna kvar. Det kan också nämnas att Polismyndigheten inte heller har haft förmågan 
att planera och resurssätta en så enkel verksamhet som att utfärda pass. Det är en 
avgiftsfinansierad verksamhet som därmed är fri från problematiken att behöva prioritera 
hur offentliga medel ska användas. Om Polismyndigheten inte ens klarar av en sådan enkel 
verksamhet29 är det inte förvånande att man inte heller klarar av mer komplexa uppgifter. 

28 Se t.ex. Holgersson, 2017; Holgersson & Westman, 2021. 
29 Se Holgersson, 2022a (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1653800/FULLTEXT01.pdf) för att kunna 
dra paralleller till de problem som finns inom utredningsverksamheten. 
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Vidare kommenterar Johan Olsson inte alls den allvarliga kritiken mot att mycket oerfarna 
medarbetare sätts på att leda komplicerade förundersökningar. I stället upprepas 
påståendet att utredarna är väldigt kompetenta, resultaten fantastiska och att bristerna 
hänger ihop med att det behövs ännu fler av dessa kompetenta medarbetare. Påståendet 
om hur många grovt kriminella som har lagförts de senaste åren jämfört med tidigare skulle 
antagligen kunna erbjuda intressanta infallsvinklar om det hade följts upp i intervjun eller 
efter intervjun. Det samma gäller vilken påverkan andra faktorer har haft på utvecklingen 
mot fler fängelsedomar. Den beror framför allt inte på att polisens verksamhet fungerar väl. 
Polisen brukar vara snabba på att lägga över ansvaret på annat och andra, men här 
utelämnas både konsekvenser av en hårdare lagstiftning när det exempelvis gäller 
vapenbrott, tullens arbete och den stora vikt som utländsk polis spelat när den lyckats 
avkryptera mobiltrafik. Polisen fick uppgifter serverat på ett silverfat. 

F:  En annan bild: mordutredningar anpassas efter vad folk i gruppen kan och inte vad som 
borde göras. Varför görs så? 
JO: Jamen det är svårt för mig att kommentera de här specifika fallen, men överlag så sliter 
vi ju på veckobasis med att få ihop de här olika delarna i landet inom polisområdena och 
inom lokalpolisområdena så att det blir ett ständigt pusslande när resursen är för liten. Så 
är det absolut, och vi försöker ju hela tiden göra vårt bästa och säkerställa att vi använder 
resursen där den gör absolut mest nytta. 
Kommentar: Utredarna i granskningen uttalar sig om olika fenomen som sker systematiskt, 
men Johan Olsson väljer att bortse från att det handlar om strukturella problem och 
hänvisar istället till att det är svårt att kommentera de ”specifika fallen”. Det finns mycket 
som talar för att Polismyndigheten varken har ambitionen eller förmågan att använda 
resurser där de gör absolut mest nytta30. Ett exempel på detta framgår i rapporten om 
kriminalteknikers förläggning av arbetstider.31 Ett annat exempel är polisens passhantering 
där utredare och annan personal som ingår i den operativa kärnverksamheten tvingas sitta 
i receptionen medan befattningshavare som ingår i stödverksamheten (HR, IT, 
Kommunikation m.m.) inte utnyttjas för detta.32.  Uttalandet från Johan Olsson utmålar 
polisen som offer, både för otillräckliga resurser och för en djupt orättvis kritik, där 
kritikerna inte verkar inse att polisorganisationen nästan slår knut på sig själv i sina försök 
att använda de otillräckliga resurserna. 

F: Men beskrivningen här i Svenskan talar också om organisationen. Jag citerar igen här: 
Vårt resultat är för dåligt. Vi avslutar för få ärenden och får för få domar. Men vi varken 
analyserar eller utvärderar varför vi inte når fram. Så säger en av de här poliserna. Känner 
du igen det där, tycker du det stämmer? 
JO: Den bi…[avbryter mitt i ord] jag tycker att det är viktigt också att det tas upp. För det, 
det är ju inte bara resurser vi är inne på - och resurser är jätteviktigt - men det är inte bara 
det. Vi måste också bli bättre med de resurser vi har. Det är ett jätteviktigt perspektiv och 
helt korrekt. Jag upplever att vi gör väldigt mycket när det gäller att bli bättre på att utreda 

30 Se t.ex. Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2022a; 2022b. Se även föregående kommentar med den 
före detta förundersökningsledaren/gruppchefen. 
31 Holgersson, 2022b. (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1651964/FULLTEXT01.pdf)  
32 Holgersson, 2022a (http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1653800/FULLTEXT01.pdf)  
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grova brott och har jobbat väldigt hårt med forensiken, både dna och it-forensiken. Vi har 
fått mer pengar av regeringen, kan investera i mer tekniska hjälpmedel och det innebär att 
vi kan öppna fler telefoner, vi kan hitta dna med mindre spår och så vidare, så att vi jobbar 
med det.  Vi jobbar också väldigt aktivt med att bygga upp ett skjutvapencenter som gör att 
vi snabbare kan ge de här indikativa svaren som är så viktiga för bl.a. de här 
mordutredningarna. Vi jobbar också med att bygga upp hemlig dataavläsning som gör att vi 
kan använda de här senaste verktygen vi har för att ta upp krypterad kommunikation i 
mycket större omfattning än vad vi förmår idag och vi jobbar också systematiskt med våra 
arbetssätt. Vi har utvecklat vår metod för grova brott så att de mer passar de brotten vi har 
idag, där det skiljer sig från de morden vi hade. 
Kommentar: Här använder sig Johan Olsson av tekniken ”Det ligger något i det du säger”, 
när han inledningsvis säger att ”det är viktigt att det tas upp” och därefter upprepar ungefär 
samma påstående ”Det är ett jätteviktigt perspektiv och helt korrekt” angående den kritik 
som intervjuaren refererar från granskningen. Efter att han gjort detta rituella medgivande 
övergår han till det som sannolikt står i hans talepunkter där han verkar ha planerat att lyfta 
fram ett antal förhållanden för att motsäga kritiken och visa att polisen har blivit bättre på 
att utreda grova brott. Johan Olsson gör det snabbt och energiskt så att reportern får svårt 
att hitta utrymme för att påtala att det som han framför inte är svar på den fråga han fick. 
Genom att ta över initiativet och dominera talutrymmet fylls också intervjun med 
Polismyndighetens eget budskap om framgång och metodutveckling där 
förstärkningsorden fyller ut uppräkningen. Att efter intervjun följa upp flera av påståendena 
skulle kunna erbjuda intressanta infallsvinklar, men i en direktsänd radiointervju finns inte 
detta utrymme. Det kan dessutom nämnas att tidigare påståenden om hur mycket 
Nationellt forensisk center (NFC) har förbättrat sin verksamhet är missvisande33. Att 
Polismyndigheten utvecklat metodstödet för grova brott så att det passar de brott som finns 
i dag verkar inte ha avspeglats i de faktiska resultaten vad gäller förmågan att klara upp 
dessa brott. 

F: (avbryter) Fast beskrivningen här det låter inte som systematisk utvärdering egentligen. 
Det låter mer som brist i ledningen. Vilken tolkning gör du? 
JO: Jag skulle säga att det är, vi har en, vi har en också ganska omfattande genomgång av 
bl.a. framgångsfaktorer i de här… 
F: (avbryter) Ganska omfattande? 
JO: Ganska omfattande. Vi gör mycket, och det är klart att när vi har väldigt lite personal så 
vill vi även göra mer i den delen. Vi har gjort väldigt mycket förändringar och fortsätter att 
göra. Den stora förändringen vi gör nu i metodiken som rullas ut. Det är en av de större 
förändringarna som har genomförts på många år som är en stor anpassning, så att det 
händer en hel del. Sen ska man ha klart för sig, man måste också förstå medarbetarnas 
frustration. Det händer inte över en natt. Det tar ju också tid, men jag tycker att vi gör väldigt 
mycket. Vi har också jobbat väldigt mycket med den initiala jakten att vi snabbare, de första 
timmarna, eftersom vi också vet otroligt viktigt, så vi blir bättre på de här skjutningarna. Vi 
gör en hel del.  Det ligger mycket systematiska analyser bakom det. Vi börjar får resultat, 
inte minst när det gäller forensiken, dataavläsningen och jakten. Men det är klart att det 
finns mycket kvar att göra. 

33 Se Holgersson & Westman, 2021, kapitel 9. 
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Kommentar: Medan ordet ”väldigt” ofta används i intervjun nyttjas här ordet ”ganska”. Det 
Johan Olsson framför nu är lite vagare än tidigare svar ”mycket har gjorts” och ”mycket 
kommer att göras” (de påståendena har Johan Olsson bäddat för genom den energiska 
upprepningen i förra svaret). Han ger dessutom ännu fler exempel på framsteg, men svarar 
inte på frågan. De påståenden som framförs finns det anledning att ställa sig frågande till. 
Det kan exempelvis nämnas att Johan Olsson i en liknande intervjusituation tidigare har 
hävdat att: ” …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.”34. När det 
efter det intervjutillfället efterfrågades information som styrkte Johan Olsson påstående 
kunde inte Polismyndigheten leverera något sådant35.   

Eftersom reportern ställer en konkret fråga om den kritik av dåliga resultat och frånvaro av 
analys och utvärdering av utredningar som medarbetare har uttryckt, så tvingas Johan 
Olsson att kommentera detta. Han gör det genom att först omdefiniera den konkreta 
kritiken till känslotillståndet ”frustration”, som han säger att man ”måste förstå”. Därefter 
omtolkar han frustrationens orsak från att handla om de samstämmiga vittnesmålen om 
att utredningarna har blivit sämre, till att handla om att de förbättringarna som han nyss 
har räknat upp inte har gått tillräckligt snabbt (”inte händer över en natt”). 

F: De flesta poliserna i det här reportaget i Svenska Dagbladet är anonyma, vågar inte ställa 
upp med namn och beskriver då att de är rädda för repressalier. Vi ska höra Andreas Ek igen 
som ju har lämnat polisen. Han sa så här i P1 Morgon i morse om tystnadskulturen: ”Det är 
många som är väldigt rädda för att gå ut öppet och det förstår jag. Man är ju rädda för att 
få rep… Man slår tillbaka mot en då. Det kanske blir att man, man kanske är aktuell för att 
få en, bli befordrad på något sätt eller få lite mer ansvar olika i olika delar men så kanske 
man inte får det då” sa Andreas Ek. Johan Olsson biträdande polischef eller 
ställföreträdande. Tystnadskulturen, varför finns det en sådan inom polisen? 
JO: Det är ju så att vi jobbar väldigt mycket med kulturfrågorna och en sak vi vet eftersom 
vi gör det och mäter det är att det finns en uppfattning helt klart bland medarbetarna brett 
i organisationen att det finns en tystnadskultur. Äh det, det vet vi, vi vet att vi måste göra, 
jobba med det här förhållningssättet jobba med att vara öppna sen är det inte alltid lätt att 
veta varför det här uppstår. Vi jobbar så att säga väldigt intensivt med den här frågan och 
samtidigt skulle jag vilja säga att det finns en väldigt livlig diskussion upplever jag internt 
och externt också med arbetstagarorganisationerna och det finns en väldig massa förslag 
och åsikter som kommer fram. 
Kommentar: I stället för att kommentera att så många intervjupersoner i reportaget inte 
vågat träda fram, och vilka effekter detta får på möjligheten att utveckla arbetet, verkar 
Johan Olsson åter luta sig mot ett talmanus där budskapet är att Polismyndigheten arbetar 
aktivt och intensivt med tystnadskulturen och att det i detta arbete finns en medvetenhet 
om att vissa medarbetare uppfattar att det finns en tystnadskultur. När han säger att det 
inte är lätt att veta varför ”det här” uppstår syftar han uppenbarligen på uppfattningen att 
det finns en tystnadskultur, inte själva tystnadskulturen.  

34 Noa chefen: I grunden handlar det om att vi är för få poliser. (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/noa-
chefen) 
35 Holgersson & Westman, 2021, sidan 162. 
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Det går att ställa frågan att om Polismyndigheten nu arbetar så intensivt med kulturfrågorna 
som man påstår. Hur kommer det sig då att Johan Olsson inte kan svara på reporterns fråga 
om varför han tror att det finns en tystnadskultur inom polisen? En avslöjande fråga till 
Johan Olsson skulle vara den om vilken sorts mätningar som Polismyndigheten gjort av 
tystnadskulturen och vilket utfall de gett? Dessutom att be honom att konkretisera vad han 
menar med att det förekommer ett intensivt arbete för att motverka tystnadskulturen. 

F: Men samtidigt då att folk håller tillbaka och inte vågar säga ifrån vad det är som inte 
funkar för att dom är rädda för att då kanske de missar en befordran. Vad leder sånt till i en 
stor organisation? 
JO: Framför allt tror jag att det leder till frustration och missnöje helt i onödan och då 
måste vi bli bättre på att orka lyssna på varandra och orka ta in olika tidsperspektiv så det 
måste vi helt enkelt fortsätta att jobba med. 
F: Hur då? 
JO: Vi jobbar med det här på olika sätt. Vi har investerat mycket tid och engagemang i 
något vi kallar ”Uppdragskompassen” som är ett antal beteenden som vi vet föder ansvar 
och engagemang. Sen jobbar vi också med ett metodstöd till det här för att helt enkelt 
underlätta och på ett väldigt enkelt sätt föra de här diskussionerna. Det är så vi ser att vi 
kan jobba med det praktiskt. 
Kommentar: Det är värt att notera att intervjuarens fråga om följderna av rädslan hos 
medarbetare att framför vad de tycker inte fungerar i arbetet inte besvaras med en 
reflektion av de följder detta har för verksamheten, till exempel i form av misstag, 
ineffektivitet och dysfunktionella arbetssätt. Effekterna beskrivs istället i psykologiska 
termer, som känslor (”frustration och missnöje”) hos vissa medarbetare. Uttrycket ”helt i 
onödan” kan tolkas som att Johan Olsson menar att det egentligen inte finns fog för 
frustrationen och att rädslan att yttra sig saknar grund. Om den upplevda tystnadskulturen 
bygger på ett missförstånd är lösningen en helt annan än om det finns en befogad rädsla 
för repressalier. Vilket av dessa alternativ Johan Olsson menar hade kunnat klargöras med 
följdfrågor.  

Det är vidare svårt att förstå vilken lösning på tystnadskulturen som Johan Olsson avser med 
sitt svar: ”att då måste vi bli bättre på att orka lyssna på varandra och orka ta in olika 
tidsperspektiv”. En följdfråga till detta hade kunnat vara att fråga vilka ”tidsperspektiv” som 
någon måste ”orka ta in” och vem som måste bli bättre på att ”orka lyssna”.  Den sista 
frågan är särskilt relevant eftersom Johan Olsson själv inte verkar ha lyssnat särskilt noga på 
de poliser som uttalat sig i reportaget eftersom han konsekvent talar om andra saker än de 
som poliserna har lyft fram.  

Johan Olsson nämner vidare ”Uppdragskompassen” som en lösning på tystnadskulturen. 
Om man har kännedom om innehållet i denna36 är det svårt att förstå vilken koppling Johan 
Olsson menar att den har till tystnadskulturen och på vilket sätt den skulle kunna förändra 
bestraffningskulturen inom Polismyndigheten. Utan att känna till Uppdragskompassen kan 
det både vara svårt att se behovet av att ställa en sådan fråga och att be om förtydliganden 
till många andra av de påståenden som inte är svar på de frågor som ställs.  

36 Se bilaga 4 för beskrivning av uppdragskompassen. 
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F: En sista fråga: De som har framträtt med detta med i Svenskan och, vad ska man säga, 
berättat om sin syn på det hela. Vad kommer att ske med dem? 
JO: Jag är helt övertygad om att det inte kommer att ske några saker, utan jag tycker att det 
är väldigt bra och att det är också väldigt viktigt att man säger. Det är heller inte, ska jag 
säga, saker som är nya utan de är kända och diskuteras i organisationen. 
Kommentar: Det finns anledning att notera att Johan Olsson inte föreslår att det som ska 
ske är att den kritik som framförts ska tas tillvara och att de som uttryckt den kommer att 
kontaktas för att få utveckla sina förslag. Precis som tidigare hänvisar han istället till att det 
som dessa personer framfört redan är känt och diskuteras i organisationen. Det viktiga blir 
alltså att uttrycka en övertygelse om att de inte kommer att bli bestraffade (”inte kommer 
att ske några saker”). 

F: Och det gör det kanske inte bättre att det är känt sen tidigare? 
JO: Nej, det gör det inte bättre, men generellt sett är det viktigt att lösa problemen 
naturligtvis men... 
F: (avbryter) Tack så mycket Johan Olsson ställföreträdande rikspolischef. 
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4. Efterspelet av SvD:s granskning
SvD:s granskning fick ett stort genomslag i media, men den efterföljande politiska 
diskussionen handlade i liten grad om de problem inom Polismyndigheten som beskrevs i 
reportaget. Detta följde samma mönster som tidigare då fokus ligger på ökade resurser till 
Polismyndigheten och större befogenheter.  

De senaste åren har det skett flera lagstiftsförändringar och Polismyndighetens budget har 
sedan år 2014 ökat med mer än 40 procent. Antal polisanställda har ökat kraftigt och är det 
högsta någonsin både i absoluta tal och per 100 000 invånare37. I slutet av december år 2021 
hade antalet polisanställda ökat med drygt 19 procent jämfört med år 201538. Precis som var 
fallet vid den tidigare resursförstärkningen mellan år 2006 och 2011 (den gången var det 
framförallt antalet poliser som ökade) har inte ökningen återspeglats i polisens resultat.  

Med tanke på att syftet med omorganisationen år 2015 var att öka effektiviteten borde 
resultatförbättringen vara högre än ökningen av tilldelade resurser. Istället har effektiviteten 
sjunkit eftersom resultaten inte alls utvecklats i samma takt som resurstilldelningen. Detta är 
konsekvenser av den typ av strukturella problem som medarbetarna i SvD:s granskning slog 
larm om och som kan förklara även liknande problem inom andra verksamhetsområden39. 
Fokus för polisledningen verkar vara att skapa en positiv bild av polisen där ytan är viktigare 
än innehållet. Dessutom verkar den nationella presschefens definition av vad som utgör en 
kris delas av polisledningen. Det kan tydliggöras av Polismyndighetens nationella presschefs 
yttrande: ”Alla kriser drivs av media. …Finns inte media där, ja då är det fasen ingen kris, skulle 
jag vilja säga”40. När mediala granskningar snarare än verkliga problem aktiverar 
krishanteringsstrategier finns en stor risk att polisens begränsade resurser används till att 
handla om annat än brottsbekämpning.   

Polismyndigheten har varit framgångsrik när det gäller att förklara olika tillkortakommanden 
med att upprepa mantrat: ”Vi behöver mer resurser!”. Polismyndigheten är framgångsrik när 
det gäller att få ut budskap41 och den nationella presschefen för Polismyndigheten ger råd till 
andra organisationer angående hantering av kritik i media: 

”Bygg kanaler. Inom polisen så har vi nu 100-tals facebooksidor vi gör ett antal 
poddar och twittrar som bara den för att alltid vara beredda att nå ut när det 
behövs och det är vi. Vi når betydligt fler medborgare än vad Ekot gör när det 
smäller till”42 

Han beskriver vidare kritiska granskningar som ett ”krig” med medier: ”Mitt tips när ni sitter i 
en kris. Ha en kontinuerlig kontakt med yttervärlden, utan känslor, och ni vinner 
mediekriget”43. Det förhållningssätt som Polismyndigheten valt för att skydda och stärka 

37 Polismyndigheten 2020a, sidan 4. 
38 Polismyndighetens årsredovisningar. 
39 Se Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2022. 
40 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (19 min och 29 sekunder in i föredraget). 
41 Se Holgersson & Grahn, 2021. 
42 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (15 min och 37 sekunder in i föredraget). 
43 Föredrag offentliga affärer. https://youtu.be/sKs7Z72VuaQ  (25 min och 10 sekunder in i föredraget). 
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föreställningen om sin effektivitet får allvarliga konsekvenser, och flera rapporter har berört 
denna problematik44. I en av dessa påtalas att:  

”Det enskilt viktigaste strukturella problemet menar vi är att Polismyndigheten 
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 […] vilket kan 
få negativa följder för styrningen av polisverksamheten. […] 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.”45 

Att det finns övergripande problem inom Polismyndigheten har uppmärksammats upprepade 
gånger både i forskning och av Polismyndighetens internrevision46. Dessa strukturella problem 
får konsekvenser för en mängd verksamhetsfält, däribland polisens utredningsverksamhet47. 
Den huvudsakliga orsaken till avsaknaden av ett tillräckligt förändringstryck går att finna i 
polisens sätt att kommunicera. Det medför att ljuset inte riktas mot sättet att organisera eller 
bedriva polisverksamhet. Hur Polismyndigheten använder tilldelade resurser har en perifer 
roll i den politiska diskussionen, som snarare handlar om politiska utspel där olika aktörer 
bjuder över varandra med förslag om mer resurser och hårdare tag Det som utmärker 
Polismyndighetens agerande är att SvD:s reportage hanteras som en kris och inte som ett 
välkommet bidrag från engagerade medarbetare som samtliga uttrycker att deras motiv att 
träda fram är att göra polisen bättre. Det som framkommer i denna fallstudie utgör inget 
undantag och med en sådant förhållningssätt ökar behovet av att skydda polisverksamheten 
mot granskning och att tillämpa olika former av kommunikationsstrategier. Det uppstår en 
ond cirkel som hindrar adekvat utveckling av polisens verksamhet48. 

44 Holgerson & Westman, 2021; Holgersson, Grahn & Wictorsson, 2022; Holgersson, 2018. 
45 Holgersson & Westman, sidan 7. 
46 Se Holgersson & Westman, 2021. 
47 Se t.ex. Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2018. 
48 Se Holgersson & Westman, 2021. 
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º Kultur | Sid 29

Lisa Irenius: Arlanda-kaoset 
och pass-eländet är ytterli-
gare symptom på att saker 
och ting inte fungerar  
som de ska i Sverige.

GW Persson: Sparka 
hela polisledningen
– Det är inbyggt i organisationen. Hälften av 
polisens personal sysslar med annat än kärn-
verksamheten.

Det säger kriminologen Leif GW Persson, 
som menar att polisledningen har missat att 
95 procent av brottsligheten är lokal.

º Nyheter | Sid 15

Starka reaktioner på 
”tystnadskulturen”
M kräver hårdare straff och anonyma vittnen, 
V vill att Polismyndigheten gör upp med tyst-
nadskulturen. Det är några av de politiska 
kommentarerna efter SvD:s granskning. 
”Många på de höga befattningarna är inte 
riktiga poliser”, säger Katja Nyberg (SD).

º Nyheter | Sid 15

"
Polisledningen måste lyssna 

till de poliser som efter-
frågar rätt förutsättningar.

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

ª SvD GRANSKAR  Utredningarna av gängrelaterade skjutningar havererar – misstänkta gärningsmän går fria 
och kan begå nya mord. Flera poliser har fått nog och vittnar nu om de akuta interna bristerna. Nyheter | Sid 8–15

Polisernas nödrop: Vi kan 
inte stå för det här längre
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Polisens utredare: ”Vi har inte 
varit så här dåliga på 20 år”
Det började med ett telefonsamtal. En polis hade fått nog. Sedan följde ett samtal 
till. Och ett till. Nu avslöjar flera poliser hittills okända detaljer om varför mord
utredningar havererar – och skyttar går fria.
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När hon hör vilka som gripits känner hon 
hur hjärtat börjar slå fortare. 

”Sixty” och ”Fishy”. 

ª ª ª

Sixty och hans barndomsvänner från Järva 
har vuxit upp med Dödspatrullen som före
bilder. De tillhör enligt polisen nätverket 
Hjulstabarnen. 

När Sixty var tonåring hotade han skol
personal, tog droger och slogs i hemmet.

När han var 16 år försökte han råna en  kiosk 
under pistolhot. 

Två skott avlossades. 

Sixty dömdes till sluten ungdomsvård. 
Sedan dess har han funnits på polisens ra

dar.
Det finns totalt 47 misstankar registrerade 

på honom i polisens utredningssystem från 
2017 och framåt.

Nu står han åtalad för mord, medhjälp till 
mord och grovt vapenbrott. 

Så varför misslyckades polisen med att 
stoppa Sixty i tid? 

ª ª ª

Uppklarningen av gängmorden har sjunkit 
dramatiskt sedan 1990talet, visar en ny sam
manställning från polisens Nationella opera
tiva avdelning (NOA). Över hälften av brotten 
som hamnar hos polisens Kalla fallgrupp 
handlar i dag om dödsskjutningar i gäng
miljö.

De låga siffrorna hade kunnat vara ännu 
lägre, om inte den svenska polisen fått till
gång till krypterade chattar via fransk polis 
och amerikanska FBI. 

Så sent som i maj förklarade Anders Thorn
berg att situationen berodde på att antalet 
dödsskjutningar nått en ”exceptionellt hög 
nivå” och att ingen vill vittna. 

– Det är klart att jag inte är nöjd med upp
klarningen. Givet de resurser vi har gör vi 
vårt allra bästa, sa Thornberg till SvD. 

Men inifrån mordutredningarna ges en an
nan bild. 

Genom omfattande intervjuer med ett 15
tal personer har SvD granskat polisens utred
ningsverksamhet. Förundersökningsledare, 
åklagare, utredare, kriminaltekniker och tidi
gare chefer inom grova brott ger en samstäm
mig bild av bristerna i utredningskedjan. 

De flesta vågar inte tala öppet om kritiken, 
men några har valt att träda fram. 

Det är morgonmöte på en av polisens utred
ningssektioner för grova brott i Stockholm. 
Den dåvarande gruppchefen Jacob van Rooij 
har just fattat ett svårt beslut. 

Han har jobbat med komplexa utredningar 
och polisoperationer mot kriminella nätverk 
de senaste 20 åren. 

Han harklar sig och ser sina medarbetare 
i ögonen. 

”Jag kan inte stå för hur man leder vårt ar
bete längre.”

När SvD träffar Jacob van Rooij berättar 
han hur beslutet att lämna ledningen växte 
fram. Han ansåg att det saknades en plan för 
hur den nya nivån av dödskjutningar skulle 
hanteras. Men tycker inte att han fick gehör. 

– Att sitta och hålla tummarna och hoppas 
att inga nya skjutningar sker de närmaste 
 dagarna kan omöjligt vara polisens strategi, 
men det var så man sa. 

Jacob van Rooij har fått en ny tjänst inom 
polisen och arbetar mot en annan typ av 
brottslighet, med nya kollegor och chefer. Det 
var hopplöshet och frustration som tog ho
nom dit. Han klarade inte av att se hur gängen 
fortsatte vinna mark, utan att polisen ändra
de sitt arbetssätt.

– De senaste årens facit säger allt. Vårt re
sultat är för dåligt, vi avslutar för få ärenden 
och får för få domar. Men vi varken analy

Fortsättning på nästa sida π

Det finns en text i Caroline Asplunds mobilte
lefon som hon egentligen inte tänkt visa för 
någon. Men nu har hon bestämt sig. Hon sät
ter sig vid sin arbetsdator och skriver in tex
ten i ett mejl. ”En utredares rop på hjälp” står 
det i ämnesraden. Mottagaren är hennes hög
ste chef, rikspolischefen Anders Thornberg. 

Hon skriver att en av samhällets mest brän
nande frågor – dödsskjutningarna – upplevs 
som en krusning på ytan inom myndigheten 
som har ansvaret att lösa brotten. 

Det är juli 2021. Gängkonflikterna i norra 
Stockholm har nått nivån ”röd”.  

”Det känns platt att säga att vi gör allt vi 
kan, jag gör inte ens det längre. Eller snarare 
– vi gör det vi kan men det är för dåligt”, skri
ver hon. 

Caroline Asplund är utredare vid grova 
brott på en av Stockholms mest pressade sek

tioner. Skjutningarna, med flera döda unga 
män som följd, har nått en nivå som polisen 
inte kan hantera, upplever hon.

”Dnaträffar på grovt kriminella kommer 
in sent i utredningen då annat bevismaterial 
redan försvunnit. Och det kanske värsta av 
allt – att gärningsmännen hunnit begå nya 
mord.”

Hon berättar i mejlet att polisen har hittat 
kläder och mordvapen kort efter en skjutning 
i Hjulsta, som sannolikt är gärningsmännens. 
Men efter fem veckor har Nationellt foren
siskt centrum, NFC, inte gett några besked om 
möjliga dnaträffar på pistolen.

Tiden håller på att rinna ut anser Caroline 
Asplund. Hon är rädd att de misstänkta ska 
hinna mörda igen. 

Några veckor senare sker en ny dödsskjut
ning i Hjulsta.

Hjälp SvD att 
granska Polis
myndigheten. 

ª Tipsa repor-
tern Frida 
Svensson.  
frida.svens-
son@svd.se  
eller krypterat 
via appen Signal 
+46701629164

Tipsa SvD

Jacob van Rooij, 
Andreas Ek och 
Caroline Asplund 
har valt att be
rätta för Svenska 
Dagbladet om  
de bristande ut
redningsmöjlig
heterna inom  
polisen.
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serar eller utvärderar varför vi inte når fram, 
säger han och fortsätter:

– Vi har inte varit så här dåliga på 20 år. 
Han väljer orden noga. 
– Jag håller inte med om att det är resurs

brist som är orsaken. Jag tycker vi är fel
organiserade. Men det blev alltid bara tyst 
när jag lyfte det.

Att lyfta kritik öppet kan leda till utfrysning 
och sabotera möjligheterna att söka nya 
tjänster inom organisationen, enligt Jacob 
van Rooij. 

Varför går du ut och berättar om det här?
– Detta är ingen hämnd mot någon. Mitt

enda syfte är att jag vill att Polismyndigheten 
ska bli bättre. Då måste man först erkänna att 
vi behöver förändras. Att polisen inte gör det 
är ett demokratiproblem.

På ett papper framför sig har han ritat upp 
alla bromsklossar i en mordutredning.

Det handlar om mobiltelefoner som bara 
töms ytligt, och personal som saknar kun
skap att tolka innehållet. Att få tillgång till en 
bra itforensiker kan ta upp till ett halvår.

Hemlig dataavlyssning – som Sministern 
Mikael Damberg kallade en ”game changer” 
i  brottsbekämpningen – fungerar dåligt 
i praktiken, och det blir ofta avslag på att få 
avlyssna en misstänkt brottsling, säger Jacob 
van Rooij.

Han berättar att väntetiderna hos Natio
nellt forensiskt centrum, NFC, är så långa att 
dnaträffar kommer in i utredningen när an
dra spår, som övervakningsmaterial, redan 
raderats. 

Även om handläggningstiden minskat kraf
tigt kan en utredning ändå få vänta i sju veck
or på ett resultat, enligt NFC:s egen data. 

– Många av våra ärenden är komplicerade
och kräver flera analyser. Vi trimmar på flera 
håll hela tiden för att bli effektivare. Men det 
tar tid att rekrytera och lära upp personal, 
 säger Anna Stenfeldt Hennings på NFC. 

Enligt Jacob van Rooij är det polisens oför
måga att lagföra gärningsmännen som gör 
att de kan begå nya brott. 

– Se på alla olösta gängmord i Järva. Det
hade inte behövt bli så, om man faktiskt klarat 
av att ta dem för de allra första skjutningarna. 
Vi borde ha jobbat mer riktat mot de unga gär
ningsmännen tidigare och samarbetat mer. 

Jacob van Rooij föreslog att en av de cirka 
40 utredarna skulle identifiera framgångs
faktorer och bromsklossar för att analysera 
sektionens arbete. Men svaret blev att man 
inte hade råd att frikoppla en tjänst till ett så
dant uppdrag.

– Man såg inte den långsiktiga vinsten och
jag fortsatte tappa förtroende för ledningen. 
Vi har bara fortsatt på samma sätt. Trots att 
det inte blir några domar, säger Jacob van 
Rooij.

ª ª ª

I maj förra året skjuts en man till döds vid 
Hjulsta backar.

En timme senare hittar polisen en plast
påse med kläder och handskar som gömts 
i en skogsdunge. En bit bort ligger en pistol. 

I augusti förra året 
kontrollerade en  
polispatrull ”Sixty” 
och ”Fishy” i Krono
bergsparken. Efter  
ett kort samtal var 
männen fria att gå. 
Något gripande 
skedde inte, trots att 
de vid tidpunkten 
var anhållna i sin 
utevaro för ett mord 
som skett tre måna
der tidigare. 

"
Jag håller inte med 

om att det är resurs
brist som är orsaken. 

Jag tycker vi är fel
organiserade. Men 
det blev alltid bara 

tyst när jag lyfte det.
Jacob van Rooij.

att förundersökningsledare ska vara ”kunni
ga, intresserade, offensiva, ansvarsfulla och 
vilja klara upp brott”. 

Men Olsson har en helt annan bild. 
De yngre kollegorna har blivit behöriga för

undersökningsledare efter att ha gått en 
snabbutbildning på 25 dagar. Sedan förvän
tas de leda en utredning mot ett kriminellt 
nätverk, eller ett spaningsmord. 

– När man ger folk så stora skor mår många 
jättedåligt och får en hemsk start. 

Olsson ger ett exempel som gäller ett spa
ningsmord där en man skjutits till döds. 

– Redan dag ett så får jag höra att det här 
aldrig kommer lösas, säger Olsson som fick 
rollen som spaningsledare. 

De första dagarna var det bara Olsson och 
en handläggare, som arbetade med fallet, vil
ket strider mot polisens egen arbetsmetodik 
– ”PUG”.

”PUG” står för polisens metodstöd för ut
redning av grova våldsbrott. Den talar om 
hur polisen ska vara organiserad för att be
driva en effektiv utredning och vilka specia
listfunktioner som bör ingå i teamet. Men på 
grund av brist på exempelvis utredare eller 
itanalytiker, så har det här arbetssättet helt 
satts ur spel, enligt poliser som SvD talat 
med. 

Först ett par veckor efter mordet fick Ols
son förstärkning. Det första mötet med de nya 
kollegorna blev lite av en chock. Gruppen be
stod bland annat av en nyutexaminerad polis 
med sex veckors erfarenhet och en civilan  

Det visar sig att den svarta plastpåsen är 
full av dna från Sixty. 

Men åklagaren vill ha mer att gå på så Sixty 
fortsätter vara på fri fot.

I augusti kan även kläderna i påsen knytas 
till Sixty och hans vän Fishy. De anhålls då 
i sin frånvaro för mord. 

Men ändå letar inte polisen efter dem. 

ª ª ª

Inom polisen sprider sig ryktet om Svens
ka Dagbladets granskning. En spaningsledare 
hör av sig och stämmer träff. 

Vi har gett personen som vill vara anonym 
namnet Olsson. 

– Jag behöver mitt jobb och min inkomst. 
Jag är faktiskt rädd för konsekvenserna om 
jag går ut öppet. Jag kommer inte få jobb nå
gonstans.

Olsson har jobbat inom polisen i närmare 
20 år, ofta i rollen som förundersöknings
ledare, men har aldrig tidigare pratat med en 
journalist.

– Vi har hamnat i en situation där vi måste 
anpassa arbetsuppgifterna i en mordutred
ning till vad personerna i gruppen kan, och 
inte vad som borde göras.

– I bästa fall finns det någon som vet hur 
man håller ett förhör. 

I en färsk promemoria som SvD läst har 
 polisen pekat ut ”kompetenta förunder
sökningsledare” som särskilt viktiga för att 
 nå målet om ”framgångsrik uppklarning”. 

I den 36 sidor långa rapporten står också 
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”Hjulsta
barnen” är  
enligt polisen 
ett kriminellt 
nätverk  
i Järva.  
Foto: Polisen

”Sixty” sitter häktad i väntan på dom 
gällande två mord i Hjulsta förra året. 
Foto: Polisen

Pistolen som kopplas till mordet i Hjulsta den 31 maj. 
Foto: Polisen

”Sixty” är dömd för försökt till grovt rån 2017.  
Foto: Polisen

ställd som inte kunde tala eller skriva på 
svenska. En av personerna satt och skakade, 
berättar Olsson.

– Hur skulle jag kunna lösa ett mord med de 
här personerna? I bästa fall hade de kunnat 
hitta en bortsprungen katt. Jag fick detalj
styra allt!

Olsson säger att alla i ett utredningsteam 
inte måste ha tio års erfarenhet, men liknar 
utredningarna vid ett hantverk som det tar 
flera år att bli riktigt bra på. 

– Vilka är det som får betala för vår oför
måga? Jo, det är anhöriga som aldrig får se 
mannen som sköt deras son eller släkting 
bakom galler.

Mordet som Olsson arbetade med är fortfa
rande ouppklarat, även om polisen tror sig 
veta vem som är gärningsmannen – ”polisiärt 
uppklarat”, som det kallas när bevisen inte 
räcker till åtal. För en tid sedan såg Olsson 
hur den misstänkte drev runt inne i stan, och 
levde sitt liv som vanligt.

– Det är fruktansvärt orättvist. 

ª ª ª

Av en slump kontrollerar polisen Sixty och 
Fishy i Kronobergsparken, bara ett stenkast 
från polishuset i Stockholm. 

Sixty bär skyddsväst och säger att de är 
i parken för den fina naturupplevelsen. 

Sedan två dagar tillbaka är de anhållna i sin 
frånvaro för mord. 

Men det vet inte poliserna som kontrollerar 
dem. 

Informationen dyker inte upp när poliser
na gör registerslagningar på plats. ”Tekniska 
problem”, blir senare polispatrullens förkla
ringen i ett PM.

Efter ett kort samtal är Sixty och Fishy fria 
att gå. 

Drygt ett dygn senare skjuts det igen i Hjuls
ta. 

Två unga män träffas av skottsalvorna på 
Hjulsta backar.

En av dem dör på plats. Den andre överle
ver, trots att han är skjuten i huvudet. 

Polisen misstänker att personer från Hjuls
tabarnen har försökt att mörda två män ur ett 
rivaliserande nätverk från Tensta. 

I ”Sixtys” lägenhet står en tvättmaskin på. 
Fylld av kläder och klorin. 

Flera unga män grips i lägenheten. 
Sixty är en av dem. 

ª ª ª

Sam, som han kallas i den här granskning
en, har lång erfarenhet av att leda utredning
ar och spaningsärenden mot kriminella nät
verk. Men efter intervjun med SvD ska han 
skicka sitt cv till andra arbetsgivare. Att stan
na inom polisen liknar han vid att fastna i en 
destruktiv relation.

– Under mina år har vi aldrig varit så dåliga 
som nu. Jag kan inte lura mig själv längre, sä
ger han.

Sam jämför polisens förmåga med att en 
gammal Volvo skulle förväntas tävla i Formel 1. 

Han säger att organisationen blev omsprungen 
av den grova brottsligheten för tio år sedan och 
att lösa brotten numera mest ses som en ambi
tion bland andra. 

– Vi har snarare gått bakåt de senaste tio 
åren. De som fått nyckelfunktioner i utred
ningarna har mycket låg operativ förmåga 
och ett extremt lågt verksamhetskunnande. 
Det är uppenbart att det påverkar vår för
måga att lösa brotten.

Sam medverkar under källskydd, vilket inne
bär att SvD inte kan skriva ut hans namn. Att 
agera visselblåsare slår inte högt, säger han.

– De ansvariga kommer säga att kritiken
bara handlar om missnöje hos enskilda eller 
att ett misstag var en engångshändelse. Det är 
väldigt svårt att granska polisens kompetens
nivå, säger Sam.

Han berättar om när en utredningssektion 
fick flera nya förundersökningsledare, där det 
senare visade sig att ingen av dem arbetat 
med utredningar tidigare. Trots det förvänta
des de lära upp utredarna under sig. 

– Hade något hänt mig, eller en anhörig, så 
är det inte de här personerna man vill hålla 
i handen, säger Sam. 

Sams vittnesmål om oerfaren personal får 
stöd i den färska rapporten om polisens ut
redningsverksamhet. Där står det att ”kom
petensbrister riskerar att bli ett hinder för 
Polismyndigheten att nå det strategiska verk
samhetsmålet framgångsrik uppklaring av 
brott”.

Det är svårt att granska olösta mordfall, ef
tersom förundersökningarna hålls öppna 
och skyddas av sekretess. Sams och de övriga 
källornas vittnesmål ger därför en unik in
blick i utredningarna. 

Sam berättar att i mord efter mord ser ut
redningsåtgärderna ungefär likadana ut, vil
ket innebär att polisen genomför standardåt
gärder som dörrknackning och vittnesförhör. 
Men efter bara två veckor kan ett gängmord 
kallna, om inte gärningsmännen slarvat och 
lämnat efter sig ett vapen eller andra spår.

– Vi gör minsta lilla för att kunna säga att vi 
i alla fall gjorde någonting. Och så får det fort
sätta.

Vad tänker du om att det ser ut så?
– För mig är polisen som institution otroligt 

viktig i ett samhälle. Därför gör det så ont att 
se var vi står i dag. Det är inte en resursfråga 
längre. Nu är vi bara dåliga, och det klarar jag 
inte av.

ª ª ª

När Sixty varit häktad i en dryg månad sker 
ett genombrott.

Av en tillfällighet hör mordutredarna talas 
om en ny dnametod.

Det är en programvara som utvecklats se
dan 2017 i Nederländerna, som kan analysera 
komplexa dnaspår. 

Utredarna ber NFC att testa pistolen från 
skogsdungen på nytt. 

Nu visar det sig att ”Sixtys” dna finns på 
vapnet. 

Lyckoträffen blir en viktig pusselbit  
i åtalet mot Sixty. 

ª ª ª

"
Hur skulle jag kunna lösa ett 

mord med de här personerna?  
I bästa fall hade de kunnat hitta 

en bortsprungen katt.
”Olsson”.

ª För 2022 upp-
går Polismyndig
hetens anslag till 
drygt 33,8 mil
jarder kronor. 
Det är 2,8 miljar
der mer än un
der 2021.
ª Enligt uppgif-
ter till SvD från 
justitieminister 
Morgan Johans
son (S) ska an
slaget snart nå 
40 miljarder 
kronor. 

Källa: Regle
ringsbrev, reger
ingskansliet,  
justitieminister 
Morgan Johans
son. 

Fakta | Polisens 
nya budget

Fortsättning på nästa sida π

Lyssna på  
Dagens Story
Här kan du 
lyssna på avsnit
tet av Dagens 
Story där Frida 
Svensson berät
tar om gransk
ningen. 
Podden Dagens 
Story ger dig på 
en kvart koll på 
dagens viktigaste 
ämne. Med någ
ra av Sveriges 
kunnigaste jour
nalister. 15 minu
ter, varje vardag. 
SvD.se/G37Bxm
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”I DAG SLUTAR JAG SOM POLIS”.
Så börjar ett inlägg i en sluten Facebook-

grupp. Avsändaren är Andreas Ek, som har 
16 år i yrket bakom sig. 

Han började som ingripandepolis, instruk-
tör och förundersökningsledare, men skolade 
om sig till kriminaltekniker. Nu när han har 
slutat, vill han prata öppet om sin bild av poli-
sens utredningsverksamhet.

– Inflödet av grova brott är så högt, och när 
man sällan går i mål med ett ärende utan 
måste gå på nästa så tär det på en, säger han. 

Andreas Ek anser att Polismyndigheten svi-
ker brottsoffren och de anhöriga, när man 
lägger ner en förundersökning trots att det 
finns fler spår att följa upp. 

– Målsägandeperspektivet finns i stort sett 
inte längre. 

Skjutningarna har pressat kriminaltekni-
kerna. ”Eken” som kollegorna kallade honom, 
säger att han kunde jobba närmare 70 tim-
mar på en vecka. Som värst kunde tre skjut-
ningar och en våldtäkt behöva hanteras på ett 
enda helgpass. 

Ibland jobbade han nio dagar i rad.

– Jättemånga tekniker har gått in i väggen
eller håller på att jobba ihjäl sig. Om man mår 
dåligt gör man heller inte ett bra jobb, säger 
han. 

Kraven på teknisk bevisning i mordrätte-
gångar mot gängen är skyhög. Fynden som 
kriminaltekniker beslagtar på brottsplatsen, 
ett vapen, en cigarettfimp, eller en hylsa, 
skickas till NFC på analys.

I ett spaningsmord hade Andreas Ek skick-
at in och begärt dna-undersökning på flera 
föremål från brottsplatsen, men när NFC 
skickade över resultaten hade de på eget be-
våg valt bort ett objekt som Andreas tyckte 
var viktigt.

– En person som inte varit på platsen, som
inte är polis, som inte är kriminaltekniker 
körde över mig. Jag blev riktigt förbannad. 
Klart att man ska ha en dialog om NFC:s be-
gränsningar, men vid ett mordfall måste man 
försöka tömma ut allt.

SvD har via en källa fått insyn i ett kniv-
mord i gängmiljö som man initialt hade 
höga förhoppningar om att lösa. Den miss-
tänkte gärningsmannen är dessutom en cen-

Jacob van 
Rooij har i dag 

en annan 
tjänst inom 
polisen och 

jobbar mot en 
annan typ av 
brottslighet. 
Andreas Ek 
har lämnat  

polisyrket och 
jobbar nu som 

brandman.  
Caroline Asp-

lund jobbar 
fortfarande 

som utredare 
vid grova 

brott.

När den här artikeln publiceras sitter Sixty 
och Fishy fortsatt häktade.

Tingsrätten väntas meddela dom inom 
kort. 

ª ª ª

Det har snart gått ett år sedan mordutreda-
ren Caroline Asplund skickade mejlet till 
rikspolischefen Anders Thornberg. 

– Jag står för vartenda ord. Jag ångrar ing-
enting, säger hon i dag. 

Hon fick svar på nödropet. Thornberg skrev 
bland annat att ”ett av polismyndighetens 
mål är att uppnå framgångsrik brotts-
bekämpning och uppklarning, det är viktigt 
att vi arbetar för att uppnå effektiva processer 
i vårt utredningsarbete och i rättskedjan”.

Men Caroline Asplund bedömer att det är 
långt kvar dit. 

– Vår lägstanivå är fortfarande horribelt
låg. Fokus i debatten är ständigt fler poliser, 
och då stängs fönstret för att kritisera polisen 
och gå till botten med vad den låga uppklar-
ningen beror på, säger hon. 

Morden som polisen kopplar till Sixty, och 
de ineffektiva utredningarna runt honom, 
har plågat Caroline Asplund. Hon har på nära 
håll sett hur invånarna i Hjulsta – barn, mam-
mor och grannar – fått sina liv begränsade. 
Hon berättar om en kvinna som inte vågat 
lämna hemmet själv på ett halvår. 

Men efter att Sixty och flera personer med 
koppling till nätverket gripits har det inte 
skett några nya dödsskjutningar i Hjulsta. 

– Skjutningen den 30 augusti hade inte be-
hövt ske och jag har mått oerhört dåligt över 
det, nu när vi har facit, säger Caroline Asp-
lund.

Text: Frida Svensson
frida.svensson@svd.se

Foto: Stina Stjernkvist
stina.stjernkvist@svd.se

tralfigur i ett kriminellt nätverk. Det handla-
de om ett bråk på en fest inomhus som ledde 
till att en man knivskars så svårt att han se-
nare avled.

I badrummet låg kniven, tillsammans med 
en blodig handduk. Gärningsmannen hade 
sannolikt torkat av kniven med handduken. 

Beskedet från NFC var att endast offrets 
dna fanns på handduken. När mordutredar-
na började efterforska vilka analyser som 
gjorts visade det sig att bara den blodiga si-
dan av handduken undersökts, inte den sida 
som gärningsmannen bör ha hållit i. 

Andreas Ek har inte arbetat med det aktuel-
la exemplet men säger att direktiven om vad 
som ska analyseras måste vara väldigt exakta.

– Allmänheten tror kanske att man letar ef-
ter spår på ett helt föremål, som ett vapen, men 
på grund av att det är så högt tryck måste man 
välja ut var det är mest sannolikt att få träff. 

Andreas Ek har just börjat arbeta som 
brandman, vilket innebär att han gått ner 
15 000 kronor i månaden i lön. Han sover 
bättre, och gnisslar inte längre tänder av 
stress. Han får också mer tid över till sitt för-
fattarskap, och släpper en ny bok i höst.

– Nu känner jag mig inte bara som ett namn 
på ett papper längre, säger han. 

ª ª ª

I säkerhetssal 2 i Attunda tingsrätt är stäm-
ningen frustrerad. 

Huvudförhandlingen är försenad och do-
maren läxar upp transportfirman. 

– Jag vet att ni måste åka genom hela stan, 
men åk då i tid.

Det är i slutet av april i år. 
Sixty och Fishy står inför rätta åtalade för 

mordet den 31 maj i Hjulsta i fjol. Senare ska 
även åtalet mot Sixty för mordet och mord-
försöket den 30 augusti prövas.

Sixty leds in i handbojor, iklädd Kriminal-
vårdens gröna kläder. På höger hands utsida 
syns en liten tatuering med två bokstäver, ”SK” 
som står för ”Shottaz killer”, enligt åklagaren.

Han medger att han är kriminell, erkänner 
att han säljer narkotika. Men han är inte med 
i något nätverk, och han har inte skjutit nå-
gon, säger han.

I handen har han en festis med sugrör. 
Apelsinsmak.

– Vad är Hjulstabarnen för något? frågar
åklagare Carl Mellberg.

– Om du bor i Lidingö kommer jag säga att
du är Lidingöbarn. Om du bor i Hjulsta så blir 
det automatiskt Hjulstabarn, men det är inget 
nätverk eller kriminellt gäng. 

– Vad står din tatuering ”SK” för? 
– Stolta killar. Jag kände mig som en stolt 

kille, därför gjorde jag den. 

"
Målsägande- 
perspektivet 
finns i stort 

sett inte 
längre.
Andreas Ek.

"
Vår lägstanivå  
är fortfarande
horribelt låg.

Caroline Asplund.

Reporter: Frida Svensson. Fotograf: Stina Stjernkvist, Magnus Hjalmarsson Neideman. Video: Jessika Olofsson. Visuell redaktör: Henrik Malmsten, Yvonne Åsell.  
Grävredaktör: Louise Andrén Meiton. Textcoach: Björn Barr. Webbredaktör: Jonatan Westerlind, Magnus Helander. Printredaktör: Håkan Kjellgren, Peter Östman. 
Sociala medier: Hanna Österberg. Podd Dagens story: Alexandra Karlsson, Elin Roumeliotou.

ª Genom omfat-
tande intervju-
er med ett 15-tal 
personer har SvD 
granskat poli-
sens utrednings-
verksamhet. För-
undersöknings-
ledare, åklagare, 
utredare, krimi-
naltekniker och 
tidigare chefer 
inom grova brott 
ger en samstäm-
mig bild av bris-
terna i utred-
ningskedjan.

ª Det handlar 
om oerfaren per-
sonal vars kom-
petensbrist leder 
till att utredning-
ar saboteras, un-
dermåliga analy-
ser av bevismate-
rial, och förödan-
de väntetider där 
det kan dröja 
veckor innan ett 
dna-spår kan 
fastställas. 

ª Vittnesmålen 
har komplette-
rats med mejl, 
rapporter om po-
lisens utred-
ningsverksamhet 
och interna do-
kument, som 
SvD läst. 

ª SvD har även 
tagit del av för-
undersökningen 
som gäller ”Six-
ty” samt lyssnat 
under rättegång-
en mot honom. 
Dessutom har 
SvD läst tidigare 
domar mot Sixty 
från tingsrätt 
och förvaltnings-
rätt. 

Så gjordes 
granskningen
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Polisen 

Grov kriminalitet 

ökar allt snabbare 
och därmed trycket 

mot medarbetarna 

Den grova kriminaliteten är en 

stor utmaning för 

Polismyndigheten. Medarbetare 

som jobbar med dessa 

utredningar sliter hårt men det 

saknas erfarna utredare i den 

omfattning som behövs. 

https://polisen.se/aktuellUnyheter/2022/juni/grov-kriminalitet-okar-allt-snabbare-och-darmed-trycket-mot-medarbetarna/ 1/8 
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Det är en självklarhet att vi vill ha erfaren 

personal som arbetar med komplicerade 

brottsutredningar men när antalet grova 

brott ökar fortare än vi hinner rekrytera och 

utbilda, blir effekten ett hårt tryck på den 

personal vi har. De problem i samhället 

med grov kriminalitet vi ser i dag har byggts 

upp under många år, utvecklingen kommer 

att ta tid att vända. För Polismyndighetens 

del handlar det bland annat om att 

rekrytera och behålla polisanställda, och 

höja vår operativa förmåga genom att 

utveckla arbetssätt och metoder när det 

gäller att förhindra och klara upp grova 

brott och förverka brottsvinster. Därutöver 

måste polisens uppdrag renodlas för att 

frigöra fler till det viktigt kärnuppdraget. 

Vi ska bli ännu bättre på att löpande 

bedöma läget i hela landet, och fördela och 

förflytta våra medarbetare där de gör mest 

https://polisen.se/aktuellUnyheter/2022/juni/grov-kriminalitet-okar-allt-snabbare-och-darmed-trycket-mot-medarbetarna/ 2/8 
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nytta. Detta innebär i nuläget tuffa 

prioriteringar eftersom vi i grunden inte 

ökar i det antal som krävs, utan omfördelar 

resurser. 

Arbetsmiljön för utredarna behöver bli 

bättre, villkoren för alla anställda är en 

fråga som vi prioriterar, det är därför av 

stor vikt att medarbetare berättar om de 

problem de ser och möter. Vi ska säga som 

det är, och samtidigt arbeta hårt för att 

förbättra situationen. En förutsättning för 

att på bästa möjliga sätt kunna genomföra 

ett bra utredningsarbete är ett bra 

metodstöd. Därför har en översyn gjorts 

för att bättre anpassa metodstödet till den 

grova brottslighet vi nu möter. 

Vi har numera också en bedömandegrupp 

som går igenom domar och tittar på 

framgångsfaktorer i utredningsarbetet och 
0 

vad vi kan lära oss av det. Aterkoppling 
https://polisen.se/aktuellUnyheter/2022/juni/grov-kriminalitet-okar-allt-snabbare-och-darmed-trycket-mot-medarbetarna/ 3/8 
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sker till såväl den operativa verksamheten 

som till utbildningsorganisationen. Vi har 

också förstärkt vår operativa 

analysförmåga när det gäller att hitta 

kopplingar i olika delar inom ett ärende. 

Samtidigt som utvecklingen av vår förmåga 

sker och att vi blir fler medarbetare har 

tillgången till kriminellas kommunikation i 

krypterade appar inneburit att ett stort 

antal ledande individer inom den 

organiserade brottsligheten frihetsberövats 

och sitter i fängelse. När vi sammanställt 

utfallet ser vi att det i nuläget totalt sett 

inneburit närmare 2000 utdömda 

fängelseår. 

Den förbättrade tekniken är viktig när det 

gäller att inhämta information genom 

hemlig dataavläsning och kameror, men 

innebär också bättre förmåga och 

förutsättningar att analysera data, så att vi 
https://polisen.se/aktuellUnyheter/2022/juni/grov-kriminalitet-okar-allt-snabbare-och-darmed-trycket-mot-medarbetarna/ 4/8 
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snabbt kan se helheten och därmed öka 

lagfäringen. Vi behöver också fortsätta 

utveckla vår samverkan nationellt 

tillsammans med andra myndigheter, men 

även internationellt för att bygga starka 

nätverk som kan bekämpa de kriminella 

nätverken, som många gånger begår brott 

utanför Sveriges gränser. Att stoppa 

rekryteringen/inflödet av unga till 

kriminella gäng är avgörande. 

Vi kan samtidigt konstatera att det är en 

överbeläggning på våra 

kriminalvårdsanstalter, och det är kö för 

dem som ska avtjäna sina straff. Detta är 

ärenden som har utretts av mycket 

kunniga, dedikerade och engagerade 

medarbetare. 

Rikspolischef Anders Thornberg 

Nyhet från Polisen 

Publicerad 01 juni 2022 23: 07 
https://polisen.se/aktuellUnyheter/2022/juni/grov-kriminalitet-okar-allt-snabbare-och-darmed-trycket-mot-medarbetarna/ 5/8 
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kunniga, dedikerade och engagerade 

medarbetare. 

Rikspolischef Anders Thornberg 

Nyhet från 

Polisen 

Publicerad 01 juni 2022 23:07 
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Film & tv  Det blixtrar till när 
Alicia Vikander tar på sig den 
ikoniska catsuiten i ”Irma Vep”.
º Kultur | Sid 41
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"
Jag testade 

Trumps sociala 
nätverk – så att 

du slipper. 
SvD:s Björn Jeffery. 

º Näringsliv | Sid 6

Böter för bolag 
som byggde 
batterifabriken
– Domarna visar att det är en 
lång väg kvar innan Northvolt 
städat upp bland sina under
entreprenörer.

Det säger Byggnads ordförande
Johan Lindholm, efter att flera 
byggbolag fått miljonböter för 
brott mot arbetstidslagen.

º Näringsliv | Sid 4

Smårätter  Recept med 
rena smaker från det 
nordiska köket. 
º Vin&mat | Sid 31–35

5

Statsministern avgår om 
SD-hot fäller Johansson

Thornberg: Klart
att jag inte är nöjd

ª Om justitieminister Morgan Johansson fälls avgår hela regeringen, säger Magda-
lena Andersson (S). Hon kallar SD:s misstroendehot för ”fullständigt oansvarigt”  
– och kritiserar M-ledaren Kristersson som stödjer utspelet. Nyheter | Sid 8

ª Efter SvD:s granskning av de olösta 
gängmorden har avgångskrav riktats 
mot polisledningen. Men rikspolis-
chefen tänker inte avgå: ”Jag är  
mycket motiverad.” Nyheter | Sid 6–7

Kulturkriget 
som pågår  
mitt i kriget
– Ryssarna har hela tiden använt 
sin kultur som en fasad. 

Det  säger ukrainska Maria 
Djeruga, som brukade älska att 
läsa  Tolstoj och  Pusjkin. Vilken
skuld har rysk kultur? Mustafa
Can har talat med ukrainare som
vänder rysk kultur ryggen.

º Kultur | Sid 38–39

”Det saknas erfarna utredare i den omfattning som behövs”, säger Anders Thornberg. Foto: Stina Stjernkvist
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SvD granskar | Polisen

Rikspolischefen: Vi är inte rustade för att möta detta
2022-06-03
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I Svenska Dagbladets uppmärk-
sammade granskning vittnar fle-
ra poliser om att förmågan att 
lösa grova brott inte varit så här 
låg på 20 år, och oerfaren perso-
nal förväntas leda och utreda 
dödsskjutningarna. 

Dna-träffar kommer in sent  
i utredningarna, och misstänkta 
gärningsmän hinner begå nya 
mord i väntan på analyssvar från 
Nationellt forensiskt centrum 
(NFC). 

Anders Thornberg är ytterst 
ansvarig för polisens arbete. 
Hans agenda har varit ovanligt 
välfylld senaste veckorna – pass-
kris, påskkravaller och olösta 
gängmord som hamnar på hög. 

Poliser som träder fram i SvD:s 
granskning säger att en döds-

skjutning blir ett ”kallt fall” inom 
ett par veckor. 

– Medarbetare som jobbar med 
utredningarna sliter hårt, men 
det saknas erfarna utredare i den 
omfattning som behövs, säger 
Thornberg, och lägger till att han 
känner igen bilden av att det upp-
stått ett kompetenshål i gäng-
mordsutredningarna. 

Efter SvD:s granskning har fler 
poliser som jobbar med gäng-
morden hört av sig. En av dem 
berättar om ett mordfall där ma-
joriteten i utredningsgruppen var 
ingripandepoliser från yttre 
tjänst. Enligt uppgiftslämnaren 
var budskapet från chefen att 
man inte förväntade sig att grup-
pen skulle lösa mordet, utan läm-

na över ”en snygg pärm” till Kalla 
fall-enheten.

– Jag blir väldigt upprörd när 
jag hör sådant. Så ska vi inte job-
ba i svensk polis. Men vi har änd-
liga resurser och vi gör vårt bästa. 
Det ska inte vara fler ingripande-
poliser än erfarna brottsutredare 
i en mordutredning. Så ska det 
inte vara enligt hur vi vill arbeta, 
säger Anders Thornberg. 

Varför har polisen så få  
erfarna mordutredare i dag?

– Morden har ökat i mycket hö-
gre takt än vad tillväxten inom 
polisen har ökat. I grunden är 
inte polisen rustad för att möta 
det här. Det tar lång tid att bygga 
upp en polisorganisation från 
grunden. 

Är du nöjd med uppklarning
en?

– Det är klart att jag inte kan
vara nöjd med uppklarningen. 
Givet de resurser vi har, så har vi 
fantastiska medarbetare där vi 
gör vårt allra bästa. Men väldigt 
få vill vittna, inte ens de som är 
skjutna vill berätta vem som 
skjutit dem. 

Föräldrar som förlorat sina 
söner i skjutningar har i hög 
grad inte fått se gärningsmän
nen dömas, är det ett godkänt 
resultat?

– Nej, det är det inte. Men det är 
otroligt komplext när ingen vill 
vittna. Vi jobbar jättehårt med ut-
redningarna givet de resurser vi 
har och vi skruvar på våra meto-
der.

SvD:s granskning gav nya de-
taljer om varför gängmorden inte 
löses. Som oerfaren personal,  
undermåliga analyser av bevis-
material, förödande väntetider 

men också om poliser som läm-
nar för att de inte orkar längre.

Kan det vara så att polisens 
förmåga att lösa de här brot
ten är för dålig?

– Det kan vara en faktor, abso-
lut. Vi har olika metoder som 
man ska arbeta efter vid dödligt 
våld, men de följs inte alltid. Vi 
fyller på och utbildar, men det tar 
lång tid bygga upp erfarenheten. 

När vänder ni uppklarningen?
– Det kan jag inte svara på, det 

tror jag inte att någon kan. Vi an-
vänder alla resurser vi har och vi 
skruvar på metoderna. Jag skulle 
vilja vända på frågan och säga: 
var är individens ansvar någon-
stans? Den som är gängkriminell 
och begår de här morden, vad är 
deras ansvar?

Polisledningen och Nationellt 
forensiskt centrum, NFC, kallas 
nu till justitieutskottet med an-
ledning av uppgifterna i SvD. 

Rikspolischefen: Vi är inte 
rustade för att möta detta
Kritik och avgångskrav har riktats mot polisledningen efter SvD:s 
granskning av de olösta gängmorden. Men rikspolischefen Anders 
Thornberg har inga planer att avgå. 

Skjutningarna i Sverige
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Samtidigt vill Sverigedemokra-
terna avsätta polisledningen och 
riktar misstroende mot justitie-
minister Morgan Johansson, som 
stöds av M, KD och L.

NFC pekas ut som en broms
kloss med förödande vänte
tider. Hur ska det åtgärdas? 

– Vi har jobbat stenhårt med
NFC som fick närmare 30 miljoner 
förra året. Vi har gjort en stor för-
ändring där hela den forensiska 
processen går in på ett annat sätt i 
utredningarna, så det börjar hän-
da saker här. Vi har lång väg kvar 
att gå när det gäller NFC, men vi 
kommer satsa mer där. 

Förutom de olösta gängmorden 
vittnade poliserna i SvD:s artikel 
om en omfattande tystnadskul-
tur, där den som larmar riskerar 
att bli utfryst och gå miste om be-
fordran. 

– Jag tar gärna ett samtal med 
de som medverkade i artikeln. 
Om jag läser i tidningen att en 
medarbetare säger något brukar 
jag ringa upp och ställa mer frå-
gor. De blir rätt förvånade när 
rikspolischefen ringer. 

De blir inte rädda då?
– Nej, jag upplever det inte på

det sättet. Jag har pratat mycket 
om vilken kultur och ledarskap 

jag vill ha inom polisen och jag 
har tagit upp det med alla direkta 
chefer jag har träffat. Det är 1 600 
personer. 

Upplever du att personer i din 
direkta närhet säger till när 
saker inte fungerar? 

– Absolut. Sen gör det mig be-
drövad att höra att man upplever 
att det råder en tystnadskultur.

På torsdagen meddelade poli-
sen att myndigheten ska införa en 
visselblåsarfunktion. Visselblåsar-
tjänsten är resultatet av den svens-
ka regeringens implementerande 
av EU:s visselblåsardirektiv.

Anders Thornberg vill också 
renodla Polismyndighetens upp-

drag, som han anser är alldeles 
för brett. Som exempel behöver 
polisen hantera 60 000 fyllerister 
varje år. Han tar också upp ”servi-
ceuppgifter”, som att täcka ett 
gruvhål, som företeelser polisen 
inte bör ägna sig åt. 

En ”polisman på fältet” ägnar 
alldeles för lite av sin tid till kärn-
uppdraget – att lösa brott – anser 
Thornberg. 

– Varje gång vi gör något annat 
än att bekämpa brott, så tar det 
resurser från just det, säger han. 

Får du inte gehör för detta hos 
regeringen? 

– Jag har talat om detta för po-
litiker hela tiden. Det behövs fler 
initiativ som underlättar för poli-
sen. Som när Stockholm införde 
en psykiatriambulans som bara 
åkte ut på psykiatriska akutlarm.

Känner du att det fortfarande 
finns förtroende för dig som 
ytterst ansvarig?

– Absolut. Jag är mycket moti-
verad och vill jobba tillsammans 
med mina duktiga medarbetare, 
för vi befinner oss i ett kritiskt 
skede där det är otroligt viktigt 
att polisen får fortsätta växa och 
vässa vår förmåga. 

Frida Svensson
frida.svensson@svd.se

"
Vi befinner oss i ett 
kritiskt skede där 
det är otroligt vik-
tigt att polisen får 
fortsätta växa och 
vässa vår förmåga.

Anders Thornberg,  
rikspolischef.

SvD granskar  
polisen
Gängskjutningarna skakar 
Sverige, men få döms för 
morden. Nu avslöjar flera 
poliser varför mordutred-
ningarna havererar. De in-
terna bristerna bedöms vara 
så akuta att misstänkta gär-
ningsmän går fria – och kan 
begå nya mord. Läs tidigare 
artiklar: 
SvD.se/story/svdgranskar
polisen

 SvD.se

Rikspolischef Anders 
Thornberg intervjuas 
i polishuset i sam-
band med en press-
briefing. Foto: Stina 
Stjernkvist
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