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1. Inledning 

Tidigare bestod det svenska polisväsendet av Rikspolisstyrelsen som central förvalt-
ningsmyndighet och 21 självständiga länsvisa polismyndigheter. Sedan den 1 januari 
2015 består polisväsendet av en myndighet, Polismyndigheten, med cirka 30 000 
anställda jämte Säkerhetspolisen som bildar en egen, självständig myndighet.2 Det 
finns sannolikt flera orsaker bakom centraliseringen, men framför allt ansågs den 
tidigare polisorganisationen förhindra regeringens krav på högre kvalitet, ökad kost-
nadseffektivitet och flexibilitet, och väsentligt förbättrade resultat.3  
 Flera hinder för sådan effektivisering identifierades under det tidiga 2000-talet och 
en statlig utredning ansåg att hindren kunde åtgärdas genom att öka polisväsendets 
styrbarhet. Uppfattningen var att svensk polis med den gamla organisationsformen 
var oförmögen att visa på positiva effekter av sitt löpande förändringsarbete trots 
omfattande satsningar på utvärdering, utbildning och försök med nya management-
modeller. Omvandlingen av många, länsvisa myndigheter till en nationell myndighet 
förutspåddes kunna ge myndighetsledningen bättre möjlighet att ta helhetsansvar för 
polisverksamheten i landet.4 
 Den svenska regeringen satte stor tillit till att en omorganisation kunde lösa pro-
blemet med ostyrbarhet, men det grundläggande polisiära samhällsuppdraget föränd-
rades inte.5 När det gäller Polisens verksamhet anges fortfarande i 1 § polislagen 
(1984:387) att den, som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och 
trygghet, syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillför-
säkra allmänheten skydd och annan hjälp. I polislagen listas också Polisens huvud-
uppgifter.6 Därmed finns en rättslig reglering av vad Polisen ska ägna sig åt, även om 
regleringen medvetet har formulerats brett och öppet, för att Polisens verksamhet 
fortlöpande ska kunna anpassas till samhällsutvecklingen.7 Det innebär att den rätts-
liga regleringen av vad Polisen ska ägna sig åt får betydelse på två sätt. Å ena sidan 
är den i vissa avseenden brett formulerad och behöver kompletteras med andra regle-
ringar och anvisningar för att kunna vara vägledande i det dagliga arbetet. Detta ger 
plats för politisk eller organisationsintern styrning, exempelvis när det gäller priorite-
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ring mellan olika uppgifter. Å andra sidan styr den rättsliga regleringen genom att 
vissa grundläggande polisiära uppgifter inte kan prioriteras bort. 
 När det gäller vem inom polisorganisationen som ska utföra olika delar av Polisens 
uppdrag finns viss styrning genom lag på så sätt att vissa befogenheter är tillagda pol-
isman, (för)undersökningsledare eller förman.8 Vilka befattningshavare som är att 
anse som polismän och vilka utbildningskrav som gäller för sådan anställning fram-
går av 2-5 §§ polisförordningen (2014:1104). Vem som är att anse som förman be-
stäms däremot av Polismyndigheten genom arbetsordning eller order. I förordnings-
form regleras vem som är förman i förhållande till någon annan, för det fall att ar-
betsordning eller order saknas för den situation som är aktuell.9 När det gäller 
(för)undersökningsledare är det överlämnat till Polismyndigheten att avgöra vem 
som ska ha sådana befogenheter. Det krav som ställs i förordningsform är att det ska 
vara en »särskilt kvalificerad beslutsfattare som har den utbildning, kompetens och 
erfarenhet som krävs.«10 Detta krav gäller också vid annan delegation inom Polis-
myndigheten när det rör vissa beslutsbefogenheter och arbetsuppgifter, som att 
grundlagsskyddade fri- och rättigheter kan komma att inskränkas.11 Det innebär i sin 
tur att frågan om vem som ska göra vad till stor del är öppen för politisk och organi-
sationsintern styrning.12 
 Polisreformen år 2015 påverkar därmed i stor utsträckning vem som ska göra vad 
inom Polisen.13 I den nya polisorganisationen finns exempelvis fem nationella avdel-
ningar, med ansvar för områden som IT, ekonomi, kommunikation, juridik och HR, 
som även har regionalt placerade enheter. På nationell nivå finns också Nationellt 
forensiskt centrum, Avdelningen för särskilda utredningar och Nationella operativa 
avdelningen (NOA).14 NOA har ett övergripande, nationellt operativt ansvar. I övrigt 
är landet indelat i sju polisregioner, som förväntas ha tillräckliga resurser för polis-
verksamheten inom sitt respektive geografiska område. Varje polisregion är indelad i 
polisområden, som i sin tur är indelade i lokalpolisområden. I varje polisregion finns 
en regionledningscentral.15 
 Den valda organisationsmodellen skiljer sig således radikalt från den tidigare 
länsvisa modellen, vilket innebär att fördelningen av både uppgifter och ansvar för-
ändrats. Därmed förändras också bilden av vem som ska utföra vilken polisiär upp-
gift.16 Avsikten med Polisens nya styrmodell är att lägga tyngdpunkten på lokalpolis-
områdesnivån, där den personal återfinns som arbetar med ingripandeverksamhet 
(före detta ordningspolisen) och med det brottsförebyggande arbetet, exempelvis som 
kommun- eller områdespoliser.17 Det brottsutredande arbetet utförs på samtliga orga-
nisatoriska nivåer, där fördelningen av ärenden huvudsakligen görs efter brottstyp 
enligt en så kallad nationell brottskatalog.18 
 I sin uppföljning och granskning av reformen konstaterar Statskontoret att den nya 
polisorganisationen visserligen möjliggör tydligare styrning av verksamheten, men 
att en sådan effektivisering tycks ha uteblivit.19 Styrningen inom det polisiära myn-
dighetsområdet har i Sverige hittills inte underkastats samma omfattande forskning 
som exempelvis de välfärdspolitiska områdena. Diskussionens vågor har under se-
nare år gått höga kring effekterna av New Public Management (NPM) inom områden 
som arbetsmarknadspolitik, vård och omsorg eller utbildning.20 Från forskarhåll har 
visserligen tanken förts fram att NPM rimmar illa med komplexiteten i det polisiära 
arbetet eftersom detta ytterst handlar om att arbeta med människor.21 Detta är å andra 
sidan en observation som delas med de mer omfattande studierna av andra svenska 
myndighetsområden.22 Även om den svenska forskardebatten om NPM inte är av 
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primärt intresse här, så utgör den en viktig bakgrund till hur politisk eller organisat-
ionsintern styrning av svensk polis kan tolkas. Det politiska experimenterandet med 
olika former av NPM bland svenska myndigheter har, oaktat den av flera regeringar 
uttalade ambitionen att decentralisera offentligt beslutsfattande, i själva verket lett till 
centralisering utan påvisbara effektivitetsvinster.23 
 I den här artikeln behandlas styrningen av vad svensk polis ska göra och vem inom 
Polisen som ska göra det. Syftet är att undersöka dels hur de institutionella ramarna 
för styrning av polisverksamheten ser ut, dels hur chefer på olika nivåer inom Polisen 
ser på utmaningar och motsättningar i verksamheten. I artikeln presenteras och disku-
teras några av resultaten från en intervjustudie omfattande 30 respondenter.24 Resul-
taten uttrycker uppfattningar bland chefer vid nationella avdelningar och vid två av 
de sammanlagt sju polisregionerna inklusive polisområden och lokalpolisområden 
inom de två polisregionerna. De intervjuade cheferna återfinns inom olika delar av 
organisationen, på varierande organisatoriska nivåer och har olika ansvarsområden. 
Studien är explorativ och gör inte anspråk på att omfatta representativa urval av 
chefskategorier eller organisationsnivåer. Avsikten är att fånga aktuella uppfattningar 
som finns bland anställda inom polisorganisationen med arbetsledande funktioner. 
Vår forskningsfråga avser styrbarhet i Polismyndigheten sedd som helhet. Intervju-
materialet betraktas därför också som en helhet, där det intressanta är de idéer, upp-
fattningar och erfarenheter som finns bland polisanställda i ledande ställning. Av 
hänsyn till respondenternas anonymitet redovisas inte vilken chef som uttrycker vad. 
Kombinationen av en bokstav och en siffra i slutet av de nedan redovisade citaten 
visar att det är olika individer som framför sina uppfattningar, men hänför sig i övrigt 
till intervjustudiens kodningssystem. 
 Artikeln behandlar först vilka principer för statlig styrning som är relevanta för 
svensk polis och hur de är kopplade till olika typer av styrdokument. Därefter redovi-
sas några synsätt bland polischeferna avseende frågorna Vad? och Vem? De inter-
vjuade chefernas syn på styrningen av uppdraget och uppgiftsfördelningen inom 
polisväsendet analyseras, jämte frågan om de anser att den senaste svenska polisre-
formens olika möjligheter till förnyad styrning tillvaratas eller inte. Avslutningsvis 
diskuteras några av de utmaningar och motsättningar som framträder i undersökning-
en. 

2. Regeringens styrning av Polisen 

Regeringens styrning av riket ska vara generell och framtidsinriktad snarare än att 
gräva ner sig i enskilda fall eller åtgärdsprogram.25 När en omorganisation av det 
svenska polisväsendet drivs igenom, såsom 2015, tillämpar regeringen sin rätt att 
styra och kontrollera under vilka former en myndighet ska verka. I detta avseende har 
regeringen makten att styra. Grundläggande litteratur inom området brukar hänvisa 
till ytterligare fem sätt på vilket en svensk regering kan styra en myndighet som 
Polisen.26 Utöver att styra formerna för hur myndigheten ska vara organiserad kan 
regeringen initiera ny lagstiftning och beslut om budgetförändringar i riksdagen, utse 
den högste chefen för verksamheten, bedriva granskning och utvärdering samt ut-
färda förordningar och regleringsbrev. När exempelvis rikspolischefen Dan Eliasson, 
som sedan 2015 ansvarat för att få den nya polisorganisationen på fötter, ersätts av 
den tidigare chefen för Säkerhetspolisen Anders Thornberg den 1 februari 201827 
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använder regeringen ett av sina styrinstrument. Utnämningen av en ny chef medger 
dock inte att regeringen därefter i detalj styr vilka beslut den nya myndighetschefen 
fattar eller hur vederbörande väljer att styra internt. Svenska myndigheters relativa 
autonomi begränsar påtagligt regeringens möjligheter att direkt styra Polisen, om 
med direkt styrning avses förmågan att tvinga fram ett visst ingripande i samhällsli-
vet som annars skulle ha uteblivit.  
 Förklaringen till denna relativa autonomi ligger i en förvaltningspolitisk tradition, 
som statsvetare brukar diskutera som Den svenska förvaltningsmodellen. Premfors 
m.fl. delar upp faktorerna i denna historiskt framväxta modell i två grupper. Den ena 
består av dualismen, öppenheten och korporatismen. Den andra består av förvalt-
ningens storlek, tyngd och domstolsliknande karaktär. Den första gruppen är fram-
förallt historiskt betingad, där modellen präglas av förbud mot att ingripa i enskilda 
ärenden, offentlighetsprincipen och myndigheters samverkan med olika organisat-
ioner och intresseföreträdare i samhällslivet. Den andra gruppen betecknas mer av 
sådant som tillkommit i modern tid, såsom att myndigheterna blivit stora såväl eko-
nomiskt som personellt, att de tillägnat sig allt högre grader av viktig expertis och 
kunskap i takt med samhällets modernisering samt att myndigheter inom många 
områden tillåtits besluta i frågor som i andra länder sköts av domstolar.28 
 Bortsett från den svenska förvaltningsmodellens djupare historiska rötter framträ-
der i modern tid mer av informella och interaktiva styrformer. Dessa är många 
gånger svåra att belägga genom forskning. Jacobsson m.fl. framhåller emellertid att 
studier av samtida svenska myndigheter visar hur regeringar kompletterar sin makt 
att organisera myndigheter med olika former av formella eller informella interakt-
ionsformer.29 Myndigheter både inrättas och avvecklas, organiseras och omorganise-
ras av regeringen, vilket öppnar för omfattande kommunikation kring resultat och 
olika aspekter av effektivitet.30 Myndigheter får ibland uppdraget att granska 
varandra, eller åtminstone varandras resultat, inom något aktuellt policyområde. 
Utvärderingar genomförs och utvärderingsmyndigheter inrättas, vilket kan antas 
påverka myndigheternas beredskap att lyssna till regeringens önskemål. Ytterst kon-
kurrerar myndigheterna om begränsade medel i statsbudgeten. Vissa forskare har 
tolkat utvecklingen som att »När politikerna verkligen vill styra så går de vid sidan 
av styrsystemen. De pratar om hur viktigt något är, de organiserar om, de utnämner 
nya chefer, de ger mer pengar och så vidare, men de formulerar inte om målen för 
verksamheten.«31  
 Så antar exempelvis Genomförandekommittén under det praktiska arbetet med att 
genomföra 2015 års reform att en mycket omfattande organisatorisk förändring kan 
genomföras inom befintlig resurs. Kommitténs besked till regeringen är att den nya, 
enhetliga Polismyndigheten kan tillskapas inom den gamla organisationens bud-
getram utan att resultaten försämras.32 Redan under det första året börjar emellertid 
resurserna inom polisorganisationen att tryta, vilket bland annat tar sig uttryck i en 
oförmåga att fördela personalresurser till det mest grundläggande polisuppdraget, 
dvs. att bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet. Bristen på poliser i yttre 
tjänst uppmärksammas särskilt och härleds bland annat ur den försvårade budgetsitu-
ationen.33 Regeringen slår redan 2017 in på en väg mot expanderande budgetramar.34 
Under hösten 2017 utreder Polisen på regeringens uppdrag hur organisationen ska 
kunna fortsätta utvecklas efter år 2020 i ljuset av att antalet polisanställda ska utökas 
med 10 000 individer fram till år 2024.35 
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 När det gäller regeringens styrning av Polisen är förordningen (2014:1102) med 
instruktion för Polismyndigheten och polisförordningen av intresse eftersom de är 
rättsligt styrande för polisverksamheten på samma sätt som polislagen. Ingen av 
dessa förordningar ger dock någon mer detaljerad styrning. Ur demokratisk eller 
allmänpolitisk synvinkel är de årliga regleringsbreven av intresse, i vilka regeringen 
styr förvaltningspolitiskt genom att ange polisverksamhetens övergripande inriktning 
och budget, och ger uppdrag att utvärdera och rapportera om olika delar av verksam-
heten.36 
 Utöver den ovan nämnda budgetstyrning som regleringsbreven förtydligar, anges 
även regeringens syn på prioriterade verksamhetsområden. Vid en jämförelse av 
regleringsbreven från tiden närmast före och under omorganisationen 201537 med 
dem som kommer de följande tre åren38 framstår likheterna som större än skillnader-
na. Polisväsendet avkrävs rapporter och redovisningar inom vitt skilda verksamhets-
områden. Den grundläggande dokumentstrukturen är densamma, där en kortfattad 
portalparagraf följs av specifika underrubriker som fastställer regeringens målformu-
leringar, krav på rapportering och specifika uppdrag.39 Utöver att regleringsbrevet för 
2015 tillför ett krav på Polisen att prognosticera delar av sin verksamhet, är det två 
skillnader som framträder. Den ena är att återrapporteringskraven och uppdragen att 
utvärdera vissa prioriterade verksamhetsområden växer över tid. Detta skulle kunna 
tolkas som att regeringen utvidgar sin strävan att mål- och resultatstyra40 polisväsen-
det efter 2015 års reform. Antalet aktivitetsområden som ska binda polisresurser 
genom analys, utvärdering och återrapportering tillväxer kraftigt från och med 2015. 
Den andra är att portalformuleringarna avseende den polisiära verksamheten blir 
mindre omfattande över tid. Formuleringen »Brottsligheten ska minska och männi-
skors trygghet ska öka« inleder samtliga undersökta regleringsbrev. På motsvarande 
sätt avslutas portalformuleringarna med konstaterandet att de polisiära uppgifterna 
framgår av ett antal författningar.  
 Just 2015 anges analys och rapportering inom områdena ingripandeverksamhet, 
brottsutredning och brottsförebyggande som prioriterade uppgifter. Från och med 
2016 anges däremot bara att Polisen ska ha allmänhetens förtroende och bidra till 
förtroendet för rättsväsendet som helhet. Det andra textstycket hänvisar särskilt till 
polislagen och regeringens instruktion från 2014. Sammanfattningsvis tycks rege-
ringens styrning via förordning och regleringsbrev uppvisa samma tecken på breda 
formuleringar och indirekta åtgärdsvägar som de andra styrinstrument som diskute-
rats i det föregående. Möjligen framstår tillväxten av krav på återrapportering, utom 
under själva reformfasen 2015, inom alltfler verksamhetsfält kunna tolkas som en 
resurskrävande myndighetsstyrning. Svaret på frågorna Vad? och Vem? uteblir emel-
lertid. 
 Lite tillspetsat kan sägas att Polisen genomförde en organisations- och styrnings-
reform som inspirerades av att den gamla, länsvisa polisorganisationen inte klarade 
av att möta de förvaltningspolitiska krav som ställdes under det tidiga 2000-talet. När 
Polisen väl genomför sin reform håller den förvaltningspolitiska kravbilden i Sverige 
emellertid på att förändras genom ett ifrågasättande av det centraliserade beslutsfat-
tandet, mätning och kontroll. Till detta tema återkommer vi i slutdiskussionen, men 
den väsentliga observationen här är att polisreformen implementeras under stor osä-
kerhet om vilka principer för ledning och styrning inom det svenska myndighetssy-
stemet som egentligen gäller långsiktigt.  
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3. Polisens interna styrning 

Det svenska förvaltningssystemet förutsätter att myndigheterna själva tar ansvar för 
att tolka, operationalisera och internt kommunicera sina respektive samhällsuppdrag. 
Detta gäller i högsta grad Polisen. I sitt arbete inför 2015 års omorganisation bedö-
mer Polisorganisationskommittén att hindren för en effektivare nationell styrning av 
Polisen kan tas bort om de regionala, länsvisa nivåerna inte längre kan ifrågasätta den 
nationella beslutsnivån.41 Den nationella styrning som kommittén avser är den nya 
enmyndighetens interna styrning, inte regeringens. Vad kommittén inte diskuterar är 
hur det svenska förvaltningssystemet under lång tid gynnat en utveckling där svenska 
myndigheter betraktar sig själva som »riktiga organisationer« snarare än som delar av 
statsmakten.42 Sökandet efter den bästa styrmodellen för att uppnå resultat blir ett sätt 
att garantera långsiktig organisatorisk överlevnad.43 Statskontoret konstaterar också i 
en utvärdering 2017 att problemen med att få till enhetlig och tydlig styrning inom 
Polisen i många stycken kvarstår och att prioriteringar i det praktiska polisarbetet 
fortfarande görs på regional och lokal nivå.44 I sin slutrapport 2018 säger Statskon-
toret: »Den myndighetsövergripande styrningen har fått bättre förutsättningar och det 
finns inte några uppenbara organisatoriska hinder ... det har visat sig att beslut som 
fattas på central nivå inte alltid leder till några konkreta förändringar på lokal nivå.«45 
 Konstaterandet medför dock ett väsentligt perspektivskifte avseende den nation-
ella polisiära styrningsproblematiken. Förenhetligandet av svensk polis har enligt 
Statskontoret inte ökat det nationella beslutsfattandets genomslagskraft, sett ur rege-
ringens perspektiv. Detta skulle kunna förstås i ljuset av institutionell styrning såsom 
diskuterats ovan, och till och med som någonting i grund och botten önskvärt i det 
svenska förvaltningssystemet. Regeringen ska inte detaljstyra Polisen. Valet av in-
strumentella, organisationskulturella eller andra legitimitetsgrunder46 för Polisens 
interna styrning ska göras av myndighetsledningen. Men Statskontorets utvärdering 
aktualiserar ett djupare liggande problem med polisväsendets centralisering, som är 
att inte heller rikspolischefens förmåga att styra sin egen organisation har ökat. Tyd-
lig styrning och tydligt ledarskap framhålls dessutom som avgörande för framgång 
vid stora offentliga omorganisationer.47 Här ska ges ett exempel på hur komplex 
verksamhetsstyrningen kan vara.  
 Det finns en riklig flora av styrdokument som präglar Polisens verksamhet. I Po-
lismyndighetens arbetsordning anges att ett styrdokument anger vad som ska göras 
eller hur någonting ska eller bör genomföras, och innehåller ledningens uttalade 
viljeinriktning om exempelvis mål, prioriteringar och intentioner för verksamheten 
och dess utveckling. Vidare framgår att ett styrdokument har verkan inom och riktar 
sig till hela myndigheten eller enbart en viss avdelning eller polisregion, och det ska 
vara beslutat av rikspolischef, avdelningschef eller regionpolischef.48 Äldre styrdo-
kument som beslutats av Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna eller Statens krimi-
naltekniska laboratorium före 2015 gäller fortsatt till dess de formellt upphävs.49 För 
en enskild medarbetare kan den omfattande floran upplevas som oöverblickbar. Av-
ståndet till regeringens övergripande styrning via regleringsbrev riskerar dessutom att 
öka genom den mer omfattande och livligt förekommande interna dokumentprodukt-
ionen inom Polisen. Styrdokumenten på nationell nivå omfattar arbetsordningen, 
föreskrifter och allmänna råd, handböcker, planer, policyer, riktlinjer, rättsliga ställ-
ningstaganden och strategier. Styrdokumenten inom en avdelning eller polisregion 
omfattar handläggningsordningen, handböcker, planer och riktlinjer.50 Dokumenten 
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är av olika karaktär och avser olika delar av polisverksamheten. De har också förgre-
ningar med olika detaljeringsgrad både vertikalt och horisontellt genom myndighet-
en,51 jämte historiska rötter och kvarlevor att ta hänsyn till i och med att ett styrdo-
kument har fortsatt giltighet tills det formellt har upphävts. Vilket dokument som i 
denna rikliga flora avgör vem som ska göra vad och vad som ska göras kan vara svårt 
för en medarbetare att utröna. 

4. Chefsuppfattningar om styrningen av Vad Polisen ska göra 

Som framgått ovan är Polisens uppdrag uttryckligen angivet i lag, men i breda och 
öppna ordalag för att fortlöpande kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Det 
behöver därmed kompletteras för att kunna vara styrande i det vardagliga arbetet. 
Inte heller från regeringen, exempelvis genom regleringsbreven, ges någon egentlig 
tydlig styrning, även om det ibland ges uppdrag om att vissa frågor ska prioriteras. I 
stor utsträckning är det därför överlämnat till Polismyndigheten att internt styra över 
det närmare innehållet i uppdraget och hur olika uppgifter bör prioriteras sinsemel-
lan. Frågan är således vilka uppfattningar om styrningen av Polisen som finns bland 
chefer i myndigheten. 

4.1. Goda förutsättningar men otydlig styrning 
Flera av de intervjuade cheferna upplever att den nya organisationen på olika sätt ger 
goda förutsättningar för styrning, särskilt operativ styrning. Det framkommer också 
att det blivit lättare att arbeta med gränsöverskridande brottslighet och rörliga gär-
ningspersoner, där Polisen kan behöva samarbeta över flera län. 

»... operativt så...det är där vi har manöverytan (...) Vi kan på några timmar egentligen, sätta hela 
svensk polis på fötter mot ett problem.« (A1) 
 »Nu känner vi igen oss när vi kommer från den ena regionen till den andra. (...) kan vi diskutera 
med en annan region om: hur ser det ut hos er med access i denna miljö? Och då kan de beskriva för 
oss på ett jättebra sätt utan att röja källor. Då kan vi samverka i hur mycket energi ska vi lägga på att 
skapa access i miljön. Det kanske är en annan region som har så bra access så de kompenserar för 
oss.« (B6) 

Därtill framhålls olika operativa ledningsgrupper (NOLG, ROLG, OLG)52 som kan 
besluta att kommendera personal över hela landet utifrån behov som uppstår. Det 
upplevs också som positivt att lokalpolisområdescheferna (LPO-cheferna) förfogar 
över all lokal resurs som då kan styras om vid behov.53 

»I många frågor så sitter ju polisverksamheten mycket bättre ihop idag. När vi hade det där med 
terror, när vi hade flyktingströmmarna, lägesbilden från nationell nivå ut här i organisationen var 
jättebra.« (A2) 
 »... jag är stolt över att få vara med i den nationella operativa ledningsgruppen och jag tycker att 
vi har en jäkla bra dynamik där det är prestigelöst, väldigt tillåtande. Vi är inte konkurrenter utan vi 
stödjer varandra. (...) Det innebär förändringar, alltifrån brottskatalog till andra varianter som jag tror 
är viktigt för vår gemensamma väg framåt. (...) en nyckel till enhetligheten och en tydlig avdömande 
funktion för det som inte ska vara enhetligt.« (B3) 
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Trots att förutsättningarna på det hela taget upplevs som positiva finns också utma-
ningar. De interna styrdokumenten, särskilt verksamhetsplaner och strategier, upp-
fattas som tämligen ytliga och generella till sin karaktär. 

»Jag uppfattar att Polismyndigheten är målstyrd och sedan kan man naturligtvis ha resonemang, för 
att man kan ju bryta ner målen i olika delmål och delar av högre mål. Men ett viktigt mantra som jag 
uppfattar det för Polisen, det är ju att öka tryggheten och minska brottsligheten. (...) Sedan kan man 
ju borra ner sig i olika både effektmål och prestationsmål och resultatmål, men i stort sett så är den 
målstyrd.« (A9) 
 »Jag kan tycka att våra högre chefer, de pratar inte om det jättemycket ... Jag skulle vilja att vi i 
vår organisation var lite tydligare med vad har vi för mål egentligen. (...) Men jag kan känna själv att 
jag tycker att det är otydligt för mig själv, vilket gör att det blir ju en svårighet givetvis att föra över 
det till mina medarbetare också. Det saknar jag lite.« (B12) 

Flera av de intervjuade cheferna uttrycker att det är svårt att skapa mått på Polisens 
samlade verksamhet. Av intervjumaterialet framgår att cheferna upplever sig leva i 
ett styrsystem som samtidigt tillämpar olika principer för bedömning av framgång. 
Det framgår också att vissa delar, som antalet utredningar som gått vidare i rättsked-
jan är lätta att mäta och få kritik för när för få ärenden redovisas vidare. Men det är 
svårare att mäta det brottsförebyggande arbetet, trafiksäkerhetsarbete och trygghets-
skapande åtgärder genom bemötande av medborgarna. Det påpekas också att antalet 
redovisade ärenden inte säger någonting om kvaliteten på arbetet eller hur mycket 
resurser som har lagts ned på ärendena. Vidare framkommer att inom underrättelse-
sidan går inte allt att mäta och det som är mätbart är ofta hemlig verksamhet där 
effektiviteten inte görs allmänt känd.  

»... jag brukar säga att Polisens uppdrag ... Om vi skulle följa alla lagar och regler som finns, liksom 
... ja, ska man säga, mandat, verksamhetsområde ... det räcker ju inga resurser till...det är liksom ett 
oändligt uppdrag och ändliga resurser ... och sedan finns det allmänhetens krav på vad de tycker att 
vi ska göra och så vidare (...) Det kommer alltid att vara prioriteringar.« (A11) 

Ovanstående citat exemplifierar den bredd och otydliga avgränsning som det poli-
siära samhällsuppdraget har. I intervjuerna framkommer att nya inriktningar och 
prioriteringar sällan följs upp av nedprioriteringar. Kraven från regeringen och den 
nationella ledningen att Polisen ska leverera analyser, utvärderingar och rapporter 
inom en lång rad områden är omfattande. Av intervjuerna framkommer att verksam-
hetschefer på olika nivåer lämnas att själva göra prioriteringar. Ingen av de intervju-
ade tror att planläggning eller utvärderingsarbete prioriteras i sådana situationer.  

»Vi ska finnas till när medborgarna ringer, när de vill ha akut hjälp...när de blivit utsatta för brott och 
så ska vi försöka utreda det ... och så ... vissa servicedelar, till exempel pass och sådana saker. Det är 
kärnverksamheten för mig.« (B9) 
 »Det är ofta man hör att det är något nytt, nu är detta prioriterat...Allting blir prioriterat. Det är 
ingen som säger att »detta är inte prioriterat just nu« utan någon säger »ja, men det är prioriterat«.« 
(B10) 
 »... det ett, tu, tre kan komma någonting som slår sönder vår planering eller påverkar vår plane-
ring så att vi måste prioritera om...har tydliga prioriteringar vad vi i grunden ska arbeta med. Den 
ligger i tvåårs-cykler, den polisoperativa inriktningen. Det är de vi riktar vår inhämtning mot och vårt 
arbete med strategisk kunskap (...) det kommer upp hela tiden nya ... saker som är intresseorganisat-
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ionsdrivna eller aktualitetsdrivna, genom media, sedan fångas upp av våra politiker och det finns 
alltid de som har sin profilfråga som man driver. Och det är jättesvårt att säga att det är inte viktigt.« 
(B6). 

I intervjuerna framkommer att det uppstår intern konkurrens om begränsade resurser. 
Det kan ske vertikalt genom nationella prioriteringar men också indirekt genom 
regionala eller lokala initiativ. På så sätt dräneras resurser från den egentliga kärn-
verksamheten. Det finns olika föreställningar om vad som utgör roten till detta feno-
men. Vissa av cheferna anser att det uteslutande handlar om nya nationella arbets-
grupper och karriärvägar som tillskapats. Andra ser det som resursbrist.  

4.2. Nationella prioriteringar och lokal problembild 
En uppfattning som framträder i intervjuerna är att förståelsen för och viljan att prio-
ritera det lokala polisarbetet är begränsad på nationell nivå. Skälet till detta anges 
vara att ett stort antal nationella program och satsningar skapats i syfte att skapa mer 
enhetlighet inom polisorganisationen. Detta drar personalresurser från polisområdes- 
och lokalpolisområdesnivån. Upplevelsen av ett inre tryck från personal som vill 
söka sig vidare i karriären och möta utmaningar på högre organisatoriska nivåer inom 
organisationen är ett återkommande tema bland de intervjuade cheferna.  

»Man pratar ju om den här vattenskallen som har blivit (...) om det nu är så att den här organisation-
en innebär att vi blir större och växer på något sätt, så borde man ju fyllt på nerifrån så att man får en 
ordentlig bas. ...Så har det inte blivit.« (A7) 
 »Jag tänker, inför den här omorganisationen hade man ju en tanke på att rensa i våra gamla 
system, även i någonting som kallas elefantkyrkogården (...) kallades gamla RPS bland annat på den 
tiden. Avdankade chefer som hade blivit placerade där med en massa hitta-på-uppgifter. (...) Men det 
har inte genomförts och då bildas det lite mer sånt egentligen för det finns idag människor i vår 
organisation som inte gör någonting i kärnverksamheten.« (B9) 

Flera riktar kritik mot hur de nya stödavdelningarna har ökat den interna byråkratin 
och att när stödavdelningarna växer bidrar de också till att dränera kärnverksamhet-
en.  

»... när man trycker ihop en organisation och minskar antalet beslutsinnehåll så liksom, det är unge-
fär som en semla som man trycker ihop, då kommer grädden ut på sidorna och det innebär att, ja, 
men då skulle resurserna liksom pressas ut och då skulle en plattare organisation ge mer resurser. 
Och det kanske kunde vara sant i storstäderna om man hade tio, tolv, fjorton beslutsnivåer men...vi 
hade en väldigt liten överbyggnad och så uppstod ju inte den effekten...blivit en effekt som äter 
resurser från kärnverksamheten.« (A9) 
 »... i och med att man skulle ju minska den här bubblan på mitten...och trycka ut resurserna i 
verksamheten. Men nu har man ju byggt upp något gigantiskt sidospår, HR och NOA och KC. (...) 
Istället för att bygga från botten som tanken med hela införandet är, att komma närmare medborga-
ren, ska man gå tvärt om, man har bara fyllt på de här nationella avdelningarna som har gjort att det 
finns inga poliser som kan gå ut och möta medborgaren.« (A10)  

4.3. Operativa prioriteringar 
I intervjusvaren framgår att den gamla motsättningen mellan inre och yttre tjänst 
(tidigare benämnt ordningsavdelning respektive kriminalavdelning) till stor del ver-
kar ha försvunnit från vardagsarbetet inom Polisen. Istället framkommer att den 
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nationella styrmodellen snarare förstärker lojaliteterna mellan olika personalkatego-
rier på en viss nivå snarare än inom en viss kategori anställda. Exempel ges på oklar-
heter kring hur NOA:s ledande operativa ansvarsområde gränsar mot polisregioner-
nas territoriella ansvar. Om NOA exempelvis arbetar upp ett ärende som ska utredas 
på polisregionnivå eller polisområdesnivå kommer det att kräva resurser regionalt.  

»Nja, men ta det här med utsatta områden till exempel. (...) Det har ju kommit inhämtningsuppdrag 
om det också...man ska fylla i en massa mallar och på något sätt få fram om det är ett utsatt område. 
Men jag kan säga direkt: vi har inga utsatta områden!...men då är det ändå att man ska ...fylla i den 
här mallen...Titta: Har man något som potentiellt kan bli ett utsatt område? (...) Det tar resurser för 
något som jag redan vet och dessutom känner jag mig som en idiot när jag sätter folk på att fylla i 
någonting där jag redan vet vad resultatet kommer att bli.« (A7) 

Problemet som detta citat illustrerar är att NOA:s initiativ kräver dialog och förank-
ring framförallt på polisregionnivå, därför att det annars blir svårt att sköta kärnverk-
samheten. Även om sådana förankringsprocesser upplevs som nödvändiga för att 
över huvud taget kunna motivera medarbetare att reagera positivt på nationella sats-
ningar, exempelvis mot en viss typ av brottslighet, så riskerar de också att bli lång-
dragna. För att undvika negativa prioriteringskedjor krävs positiva förankringskedjor 
mellan samtliga beslutsnivåer inom Polisen. Bland de intervjuade framkommer upp-
fattningen att en sådan förankringskedja inte heller får stanna mellan NOA och polis-
regionen utan att den av rent personalpolitiska skäl måste utsträckas till polisområden 
och lokalpolisområden. Att nationella målsättningar annars kan kollidera med reg-
ionala och lokala verkligheter och för medarbetarna framstå som motsägelsefulla 
exemplifieras med följande citat.  

»... det kom för någon tid sedan här ifrån NOA...vi skulle enkelt uttryckt se till att få våra mest 
förekommande vanekriminella bakom lås och bom och det är inget fel i det. Problemet är bara det att 
man talar ... också i princip om hur vi skulle göra det här och bekymret är att ... som är väldigt lugnt 
relativt sett, här, våra vanekriminella de ägnar sig åt att...det blir man inte anhållen och häktad på. 
(...) Så att det som man kom fram till från NOA, det är liksom inte applicerbart, men vi var tvingade 
att se ut ett antal vanekriminella, vi var tvingade att arbeta mot dem här. Där hade vi inget val. ... 
Den här insatsen som nu skulle göras under vissa veckodagar en viss vecka. Ja, men vad sjutton är 
det som säger att det är det som är högsta prioritet...?« (A3) 

Något som flera av de intervjuade tar upp är hur det brottsförebyggande arbetet inom 
Polisen tenderar att prioriteras bort. Det upplevs att de parallella kraven på att arbeta 
med synlighet och trygghet i lokalsamhället och att prioritera brottsutredningar, är 
motsägelsefulla. De intervjuade cheferna påpekar att Polisen inte bör prioritera bort 
förstahandsåtgärder som kan utföras av ingripandepolis. Men detta binder i sin tur 
resurser och begränsar förmågan att ta nya uppdrag. Chefer tenderar därför att styra 
resurser efter akut prioritet. 

»... prioriteringsmässigt så slår ett mord ut att jobba mot ett medborgarlöfte till exempel.« (B5) 
 »Även våra områdespoliser jobbar nästan 100 procent i ingripandeverksamhet. ... den eventuella 
lilla tid som inte är händelsestyrd, den fyller vi upp med andra arbetsuppgifter som medarbetarna inte 
heller kan påverka. Så, det är ett i grunden stort mandat, men i praktiken ett obefintligt handlingsut-
rymme, kan jag väl säga.« (B11) 
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Av intervjuerna framtår att det också kan finnas lokala förväntningar, från exempel-
vis medborgare, socialtjänst och psykiatri, om i vilken utsträckning Polisen ska bistå 
i olika ärenden, där den tidigare lokala praxisen utmanas av den numera regionalt 
placerade regionledningscentralen, som tillämpar en inom polisregionen enhetlig 
prioriteringsordning. 

4.4. Andras prioriteringar påverkar 
Av intervjuerna framkommer att spänningar också kan handla om vad som görs inom 
samma polisregion eller samma organisatoriska nivå, där prioriteringar som görs i en 
annan del av organisationen får återverkningar inom den egna delen. Ett exempel 
som anges är att en effektiv underrättelseenhet kan vara problematisk om den levere-
rar information som inte kan tas omhand av befintlig utredande personal. Ett annat 
exempel är när personal i yttre tjänst är flitig i att upptäcka och rapportera brott, men 
det samtidigt inte finns tillräckliga personella resurser för att utreda alla inkommande 
ärenden. Uppfattningen är att effektiva inflöden måste mötas av utredningsresurser, 
något som flera intervjuade uppfattar som svårt att hantera.  

»... underrättelseorganisationen har ju bra koll ... sammanställer liksom tips och underrättelser (...) 
Men för att vi ska kunna göra det i den nya organisationen nu så bygger det på att vi också har en 
regional enhet med oss på tåget ... det är de som administrerar de hemliga tvångsmedlen (...) har de 
resurser att kunna stötta ... om vi vill köra det här ärendet så att säga.« (A6) 
 »Nu har man ju utredningsverksamhet både på regional nivå, ... polisområdesnivå och ... lokal 
nivå. ... Det blir ju lite murar kanske mellan de här nivåerna. ... svårare att få till bra styrning, inbillar 
jag mig. (...) Nu på de här olika nivåerna är det ju olika chefer som måste komma överens.« (B12) 

Den kombinerade upplevelsen av ett yttre tryck från polisiära metoder och insatser 
som effektiviserar inflödet av ärenden å ena sidan och å andra sidan av det inre 
trycket som beskrivits ovan från personal som söker sig vidare i karriären är ett åter-
kommande tema bland de intervjuade cheferna. Frågan om hur prioriteringar mellan 
dessa till synes oförenliga krafter ska göras finner heller inget svar i föreliggande 
intervjumaterial. 

4.5. Professionell prioritering 
Polisreformen 2015 ställer i stor utsträckning individen och den lokala kontexten 
genom att betona medborgarlöften och vad som kallas medarbetardriven utveckling. 
Flera av de intervjuade cheferna påpekar att dessa målsättningar visserligen bygger 
på goda tankar och intentioner, men att de har svårt att se effekterna av nya kontakty-
tor och arbetsformer som växer fram i botten av polisorganisationen. 

»Polisverksamheten, den är ju händelsestyrd, det som rings in och det som radiobilar åker på. ...och 
sedan har du den brottsförebyggande verksamheten som måste fungera, den planerade linjeverksam-
heten som vi ska jobba på olika sätt med. (...) Det hänger ihop. Nej, man kan inte välja det ena eller 
andra.« (A8) 
 »... den polisoperativa inriktningen, och den kraschar ju med så att säga ambitionen att lokalpo-
lisområdena ska verksamhetsplanera utifrån den lokala problembilden och medborgarlöften och 
medborgardialog och allting sådant där va. Det behöver ju inte nödvändigtvis stå i motsats i inrikt-
ning till vartannat. För man kan ju tänka sig att en sådan här polisoperativ inriktning är mer liksom 
ett direktiv ... men finns det inte problem, då ska man ju naturligtvis inte bedriva aktiviteter kring det 
(...) Men det där har vi inte lyckats klargöra än på ett riktigt bra sätt...det är ju liksom ett arbete som 
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lämnades ogjort av Organisationskommittén ... Myndigheten ska ha en ettårig verksamhetsplan (...) 
och får vi liksom inte ihop sådär ovanifrånstyrningen med underifrånstyrningen på ett begripligt sätt 
så går det sen inte heller att följa upp.« (C1) 

Det förekommer också särskilda prioriteringslistor, som används som underlag vid 
det dagliga arbetet att prioritera mellan inkommande ärenden eller ärenden i balans. 
Dessa utgår från lagstadgade tidsfrister, som ger hög prioritet, och kompletteras med 
egna lokala avvägningar. 

»... jag tror det är sig ganska likt över hela Sverige eller det hoppas jag i alla fall. Vi har ju lagstad-
gade tider. ... frihetsberövade personer ... kontaktförbud ... FUK-2or54 ... preskriptionstider (...) 
egentligen finns det ju 1-9, men 1 är ju då ungdomar, som vi inte sysslar med. (...) Men det är vårt 
eget dokument, som vi själva har gjort.« (B7) 

Klämda mellan å ena sidan nationellt formulerade målsättningar och å andra sidan 
lokala behov av insatser och resurser så blir chefer tvungna att prioritera. Priorite-
ringsbehovet, som några av cheferna uttrycker det, påverkar den medarbetardrivna 
utvecklingen på sätt som liknar påverkan på den brottsförebyggande verksamheten. 

5. Chefsuppfattningar om styrningen av Vem som ska göra Vad 

Som framgått i det föregående är polismäns och (för)undersökningsledares befogen-
heter reglerade i lag. När det gäller kompetensutveckling och fördelning av utbild-
ningsinsatser finns viss reglering av grundutbildningen till polisman i förordnings-
form, främst avseende utbildningens längd.55 I övrigt bestäms innehållet i grundut-
bildningen av Polismyndigheten. Till viss del finns det intern reglering i arbetsord-
ning, handläggningsordning eller andra dokument om vilka krav som ställs, men i 
andra delar är det överlämnat till chefer på olika nivåer att genom arbetsled-
ning(sbeslut) avgöra detta. Även rörande frågan Vem? finns olika uppfattningar 
bland chefer inom Polisen.  

5.1. Enhetlig nomenklatur men olikhet i tolkning 
Bland de intervjuade cheferna framkommer det som positivt att omorganisationen 
har bidragit med en enhetlig nomenklatur. Flera upplever att det blivit lättare att 
orientera sig och att upprätta kontakter inom Polisen. Det har blivit tydligare vem 
som har vilken uppgift, men samtidigt beskrivs nya fenomen. Det framkommer att 
den nya nomenklaturen tolkas olika i olika delar av organisationen och att nya funkt-
ioner införs lokalt när det anses finnas behov av dem i verksamheten.  

»Sen upplever jag att man startade en process...Jag brukar säga februari 2014. Då stängde man alla 
möjligheter för personal att söka nya tjänster eller göra förflyttningar. ... man skulle mappa in alla 
människor i rätt rutor och så. ... sen blev det 1/1 2015 och sen har man fått börja om. Alltså, i många 
utav de här arbetsgrupperna har man ju fått börja om, därför att verkligheten ser inte ut som den 
gjorde, alltså...2014 och 2013, ... och sen när man kommer in i 2015 och så går det ett tag, sen tänker 
man, nej, det här var inte bra. ... och så får man börja om igen. Vi är ju fortfarande inte mappade i 
rätt rutor.« (B8) 
 »... olika begrepp betydde olika saker i olika myndigheter så att när man pratade om, ja operativa 
lösningar eller man ville ringa och prata med sin motsvarande funktion, så gjorde funktionerna olika 
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saker...i de olika polisdistrikten. Och det uppfattas ju...Borde det inte heta samma sak när det ändå är 
samma verksamhet vi bedriver? (...) alla har ju kommit fram till sina olika lösningar, med för- och 
nackdelar...nu betalar vi enhetlighetens pris egentligen.« (A1) 

Ett exempel som ges är införandet av titulaturen platschef, trots att någon sådan 
funktion eller befattning inte finns angiven i vare sig arbetsordningen eller handlägg-
ningsordningarna. Det framgår också att det finns olika lösningar på vilka funktioner 
som kan förenas, exempelvis om yttre befäl även kan ha ansvar som gruppchef, eller 
om dessa båda funktioner ska fördelas mellan olika personer. 

5.2. Trögare beslutssystem 
Bland de intervjuade cheferna upplevs att de nya delegationsordningarna lett till 
trögare beslutssystem. Ett exempel från intervjuerna handlar om hur otydligheter kan 
leda till att frågor vandrar fram och tillbaka mellan olika delar av den nya polisorga-
nisationen. Problemet som beskrivs är att det kan vara svårt att få klarlagt vem som 
är ansvarig beslutsfattare i ärendet, med de konsekvenser detta kan ha för tidsutdräk-
ten och resursanvändningen. Det leder också till spänningar mellan olika enheter 
inom organisationen. 

»Tidigare så fattade vi beslut i lokalpolisområdena...om tillstånd med alkoholservering, belamring av 
allmän plats som var i deras närområde, du hade dialoger med kommunen. Idag har man lagt upp det 
på en nationell avdelning. Det är rättsavdelningen som ska göra det. Annat exempel är ... fotbolls-
matcher och då har vi haft kontakter med alla storklubbarna (...) Jag menar, det där är ju klassiska 
närområdesfrågor, hur vill vi ha det, hur vill LPO-chefen ha det...Så, det är ett jävla liv om sådant, 
ska du veta.« (B4) 

Exempel ges på hur den nationella styrningen även i detta hänseende bromsar beslut 
och aktiviteter längre ned i organisationen, framförallt när det gäller rekrytering av 
personal där ett antal chefer säger sig endera själva ha upplevt eller hört talas om 
situationer där kravet på att rekrytering ska styras av den nationella HR-avdelningen 
försenat lokala rekryteringar med påföljande dominoeffekt på de lokala polisresur-
serna. 

»Vi skulle rekrytera 16 poliser. Då ska vi prata med någon HR-människa i ... som ska bestämma hur 
vi ska göra med rekryteringen. Förut så pratade jag med den som satt i rummet bredvid ... vi behöver 
göra en annons. Ja, men vad bra, jag hjälper dig med den. ... och ut med annonsen, sätter datum. Nu 
har jag fått in de här namnen, hur vill vi gå vidare nu ... och så på några veckor var det klart. Nu 
pratar vi med någon i cyberrymden som har en massa direktiv att, ja, nu ska det fungera såhär. Nu är 
det centralt som gör att allting liksom ... det händer ingenting. (...) det är helt osannolikt vad allting 
tar tid och vad krångligt det har blivit.« (A10)  

5.3. Kompetens- och utbildningskrav 
Ett annat område som berörs i intervjumaterialet handlar om kompetens- och utbild-
ningskrav. När det gäller delegation av befogenheter tyder vissa utsagor från chefer-
na på att det finns olika uppfattningar om vem som bör ges delegation och på basis 
av vilka kompetens- och utbildningskrav, med påföljande variation sett till hela lan-
det. De intervjuade framhåller det som positivt att vissa utbildningar numera är nat-
ionella och enhetliga, där taktik för poliser i yttre tjänst och förundersökningsledare 
ges som exempel. Just förundersökningsledarutbildningen lyftes fram som ett av de 
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exempel där den tidigare polisorganisationen var ett hinder mot enhetliga nationella 
kompetens- och utbildningskrav.56 Eftersom ansvaret för att utbilda och kompetens-
försörja inom den nya polisorganisationen ligger på den nationella HR-avdelningen 
så har den också avgörande inflytande på om utbildningsinsatser ska bli av, eller inte. 
När HR-avdelningen inte har tillräckligt många utbildningsplatser att erbjuda avse-
ende ett visst kompetensområde där behovet är stort uppstår problem.  

»Ja, det blir ju oerhört styrt. Till exempel så säger man från Nationella operativa avdelningen att 
innan 2018 är slut så ska samtliga förundersökningsledare gå igenom en längre förundersökningsle-
darutbildning som är på, jag tror det är 12 eller 14 veckor, ska samtliga personer ha gjort i hela landet 
för att ha behörighet. ... Jaha, vi har 100 förundersökningsledare här som behöver gå detta ... så 
måste 50 gå 2017 och 50 gå 2018. Så får vi 4 platser! Ja, tack, men hur fan ska jag lösa detta? Ja, det 
finns inte fler platser tillgängliga, säger man på kompetenscentrum, för de tillhör HR och har inte, 
liksom (...) Ja, de betraktas ju som guld de som har behörigheten.« (B4) 

Just HR-avdelningen och dess makt över utbildning och kompetensförsörjning ex-
emplifieras flitigt av de intervjuade cheferna. Vad som framträder även här är en 
spänning mellan centrala, nationella målsättningar och problemuppfattningar och 
olika regionala och lokala behov. Framförallt när det gäller utbildningar beskriver 
flera av de intervjuade växande byråkrati och tröghet. Till exempel riktas kritik mot 
den s.k. fyratimmarsregeln, som anger att alla utbildningar som tidsmässigt översti-
ger fyra timmar ska organiseras och genomföras via HR/kompetenscentrum centralt. 
Flera exempel ges på lokala behov som uppstått av kortare utbildningsinsatser, som 
skulle kunnat genomföras på kort tid lokalt, men där den nationella HR-avdelningen 
endera inte hunnit med eller prioriterat att skapa en sådan utbildning, exempelvis 
endagsutbildning i akutsjukvård som efterfrågats av personal i yttre tjänst. I vissa fall 
har ansvarig chef lokalt helt enkelt genomfört utbildningen ändå.  
 Till de mer slående exemplen hör utbildning i polisiär körning av snöskoter. Den 
intervjuade medger själv att exemplet kanske kan upplevas som småskaligt och trivi-
alt, särskilt med tanke på den begränsade del av befolkningen som berörs av brotts-
lighet i terräng där snöskoter används. Icke desto mindre menar denna chef att ex-
emplet illustrerar ett djupare liggande problem som har med det lokala polisarbetets 
behov av snabba beslut, omställningar och åtgärder å den ena sidan och den nation-
ella ledningens behov av överblick och kontroll å den andra.  

»Nu...det var i december, hade vi behov av att köra en avrostning på skoter...och för att ta arbetsmil-
jöansvar så måste man få som en avrostning som det står i vår gamla tjänsteföreskrift. (...) Men ska 
jag genomföra en utbildning som är längre än fyra timmar, då måste jag fråga HR Kompetens för det 
är de som beslutar om alla ... utbildningsinsatser...för nu är det snö och de ska snart ut på fjället här. 
Jamen, sa de, det får ni inte göra för att då ska de ha gått den nationella skoterförarutbildningen. ... 
Ja, men finns det någon sådan då? Nej. Men vi har ju folk som har hållit i de här avrostningarna i 
tjugo år. Men fan, vi gör det själv. Jag vill inte ha er hjälp. Men nej, ni får inte genomföra det. Vi 
sätter ihop en instruktörsutbildning som man ska gå X antal veckor för att sedan instruktörerna ska 
kunna hålla avrostningar, och den utbildningen. Vi kan utföra den i februari-mars. Jamen, vad fan, 
då är ju säsongen över! (...) Jag sa, jag skiter i det. Jag genomför i alla fall, för jag har arbetsmiljöan-
svar.« (A1) 

Vad denna chef uttrycker är att administrativa principer och rutiner i den nationella 
polisorganisationen kan försvåra för polisområden och lokalpolisområden att utföra 
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polisens grundläggande samhällsuppdrag. I detta exempel handlar det inte ens om att 
den ansvariga enheten gjort en medveten prioritering utan helt enkelt om att vissa 
typer av lokala polisiära behov inte ryms eller beaktas på ett rimligt sätt i den nya 
polisorganisationen. Andra exempel som visar på svårigheten att kontrollera utbild-
ning och kompetensförsörjning nationellt handlar om de förkunskapskrav som HR-
avdelningen ställer på personal för att få delta i en utbildning. Kraven riskerar ibland 
att dränera regionala och lokala enheter på personal som är svår att avvara i den dag-
liga verksamheten. På individnivå försvåras också situationen av att enskilda an-
ställda ser karriärmöjligheter i att utbilda sig, varvid chefer kan få svårt att hävda det 
lokala polisarbetets behov.  

5.4. Olika syn på validering 
Till den bild av de aktuella problemen med att få rätt person med rätt kompetens på 
rätt plats i polisorganisationen kan också fogas den bild av validering som kommer 
till uttryck bland de intervjuade. Validering handlar ytterst om att värdera kunskaper 
och kompetenser, och bland cheferna finns uppfattningen att det förekommer olika 
värderingar hos å ena sidan den nationella HR-avdelningen och å andra sidan ansva-
riga chefer ute i verksamheten. Ur chefsperspektiv handlar det oftare om att fylla hål 
som uppstått i personalstyrkan än att bedöma enskildheter i den anställdas utbild-
ningsbakgrund. Kompetensbegreppet, menar några av de intervjuade, är bredare ute i 
verksamheten än inne på ett kansli eller motsvarande, vilket gör att chefer ibland 
bortser från vad som upplevs som irrelevanta kompetenskrav på ett praktiskt arbete. 
Det kan också medföra problem, exempelvis när relativt färska poliser i yttre tjänst 
på vissa håll i landet kommenderats att arbeta med utredningar av grova brott. Den 
erforderliga erfarenheten saknas i sådana fall. Ett annat exempel handlar om hur, som 
ett resultat av den nationella prioriteringen av det brottsutredande arbetet, visserligen 
erfaren men dock inte kompetent personal i yttre tjänst fått arbeta med brottsutred-
ningar, vilket inte bara varit nya uppgifter för dem utan också lett till ett antal back-
ningar från åklagare.  

»... det är bara en resursfråga. Om man ska skicka in tio man till utredningar, fastän det är mord 
kanske, ja, då är det den kullen som varit ute ett år. Det är de som ska in och av dem får vi ta tio. 
Sedan brukar de göra ett väldigt bra jobb, men det är rätt så tidigt att gå in och jobba med grova 
brott. Förr i tiden fick man ju söka, det var högt tryck på att söka till de grova brottsutredningarna.« 
(B10) 
 »... jag har helt enkelt beordrat BF/IGV [brottsförebyggande/ingripandeverksamhet] -personal att 
sitta med utredningar ... de här poliserna är ju jätteduktiga i BF/IGV-verksamheten men de är ju inte 
lika drillade som utredningsgruppens personal...Så kvaliteten på de utredningarna har ju helt klart 
varit sämre när de har skickats till åklagarkammaren och vi har fått mer backningar.« (A5) 

Rent generellt tycks det bland de intervjuade cheferna finnas en uppfattning om att 
omorganisationen lett till höjda utbildnings- och kompetenskrav men att det samti-
digt är oklart när och hur dessa är tillämpliga. För att undvika inlåsningseffekter och 
kunna prioritera verksamheten tvingas chefer på olika nivåer av polisorganisationen 
att vara kreativa. På gott och ont tycks därigenom Polisen röra sig i riktning mot fler 
och mer omfattande kompetenskrav på personalen, och ett kreativt tillskapande av 
nya roller och funktioner inom organisationen, utan att dessa är tydligt reglerade 
bortom polismans befogenhet. 
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6. Mot den nya styrningen 

I januari 2018, drygt tre år efter införandet av den nya, enhetliga polisorganisationen, 
redovisar myndigheten sina resultat av ett regeringsuppdrag att positionsbestämma 
reformeringen. Polismyndigheten poängterar att »polisens förflyttning mot en avse-
värd kapacitetsökning är i sin linda.«57 Omorganiseringens nya målbild har förskju-
tits framåt i tid och en avsevärd resurstillförsel framhålls som nödvändig för att saker 
och ting ska kunna falla på plats. Statskontorets utvärderingar av Polisens omorgani-
sation konstaterar 2017 och 2018, som visats i denna artikel, att flertalet av de ur-
sprungliga målen med omorganisationen återstår att uppnå, särskilt den effektivise-
ring av polisarbetet som förväntades. Frågan om hur Polisen egentligen styrs synes i 
huvudsak fortfarande vara öppen.  
 I den här artikeln behandlas specifikt frågorna om styrningen av Vad som ska 
göras och Vem som ska göra vad inom det svenska polisväsendet. I linje med den 
generella trenden inom svensk statsförvaltning har den rättsliga styrningen minskat 
sedan 1980-talet. Målstyrningen har bemäktigat sig styrningstänkandet, åtminstone 
inom de delar av offentlig sektor som styrs av staten, och politiska mål ska följas 
upp. En stor del av problemet med att förstå och förklara vad som händer inom en 
organisation med så brett och ospecificerat uppdrag som Polisen har, är dess öppen-
het för omdefinitioner och omtolkningar på olika nivåer inom organisationen. Oav-
sett om den juridiska eller den politiska analysen tas som utgångspunkt, framträder 
konturerna av Polisens samhällsuppdrag som potentiellt oändligt. Frågan om vad 
som utgör kärnuppgifterna (grunduppdraget) riskerar att inte få den prioritet som 
behövs, utan istället drunkna i organisatoriska, dagspolitiska och tillfälliga opinions-
yttringars garn. 
 De polischefer som citeras i denna artikel tycks i sin vardag framförallt brottas 
med prioriteringsproblem. Som Daniel Tarschys en gång frågade sig, vem kan göra 
nedprioriteringar när allting är prioriterat?58 Och, vem tar ansvar för helheten i en 
organisation som präglas av otydliga och motsägelsefulla principer för styrning?  
 I vårt material framkommer att det finns goda förutsättningar och intentioner, men 
mycket av styrningen är överlämnad till Polisen att ordna upp själv. Det leder till 
spänningar i organisationen, då lokal, regional och nationell problembild varierar. 
Resursbristen leder till spänningar mellan och inom olika organisatoriska nivåer, 
mellan polisregioner och nationella avdelningar, om prioriteringar och val av lös-
ningar, och om utbildnings- och kompetenskrav. Till de mest påtagliga resultaten hör 
uppfattningen bland chefer på olika nivåer inom Polisen att personal söker sig vidare, 
uppåt i organisationen för att främja sin karriär, vilket skapar resursbrist på den lo-
kala polisnivån. Intervjuresultaten visar också på föreställningen att vitala personalre-
surser lockas eller kommenderas till nya arbetsuppgifter som inte existerade inom 
polisorganisationen före 2015, särskilt de så kallade nationella avdelningarna på 
regional nivå och olika typer av projektarbetsgrupper. Konsekvensen är intern kon-
kurrens och resursförflyttning inom Polisen. Därtill finns en upplevd tröghet i be-
slutssystemen, med ökad byråkrati och osäkerhet kring vad som egentligen ska gälla. 
 Undersökningen visar på en intern dragkamp om framför allt personalresurser. Att 
klara uppdraget är avhängigt av medarbetarnas kompetens, utbildning och erfarenhet, 
vilket utgör förutsättningar för möjlig fördelning av arbetsuppgifter och delegation. 
De olika delarna är både beroende av och förutsättningar för varandra. Beslutsbefo-
genheter finns visserligen delvis reglerade i lag, men inte kopplade till befattningar 
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eller kompletterade med utbildnings- och kompetenskrav. Mycket är därmed över-
lämnat till Polisen att avgöra internt, där många arbetsuppgifter kräver specialisering 
och personer inte är utbytbara. Förutom en dragkamp om resurser blir det en drag-
kamp om vilken lösning som ska väljas. När utbildningssidan inte hänger med, måste 
det vardagliga arbetet ändå lösas. 
 Centraliseringen av svensk polis har inte förtydligat ansvarsfördelningen. Trots att 
det är frestande att tolka reformen som ett utflöde av NPM-tänkande, särskilt ef-
tersom centralisering av prestationsmätning och kontroll är ett uttalat mål för den nya 
polisorganisationen, blir en sådan tolkning snabbt problematisk. Vem eller vilka som 
tar ansvar för helheten, och gör svåra prioriteringar och avvägningar framstår också 
som oklart för många av de chefer som intervjuats. Även om en utbredd uppfattning 
bland cheferna är att centraliseringen av Polisen bidragit med förbättrad nationell 
samordningsförmåga och större möjligheter att kraftsamla operativa resurser i viss 
riktning, så kvarstår frågor om vilka andra polisiära problem som omorganisationen 
egentligen har löst. Precis som före 2015 års reform faller många svåra beslut på 
Polisen själv att fatta, med risk för att de lösningar som väljs är kortsiktiga och inte 
beständiga över tid.  
 Från politiskt håll har resursförstärkningar utlovats och tillförts, men frågan om 
huruvida just denna typ av budgetstyrning utgör en regerings skarpaste verktyg för 
styrning kvarstår. Mot bakgrund av den relativt svaga juridiska och politiska styrning 
som Polisen tycks vara utsatt för, växer frågetecknen kring Vad svensk polis ska göra 
och Vem som ska göra det. Inom myndigheten finns omfattande kunskap och erfa-
renhet, men att få rätt person att utföra rätt uppgifter och dessutom stanna kvar på sin 
post tillräckligt länge verkar vara svårt. Med utlovad resursförstärkning konstaterar 
Polismyndigheten att en utökning av antalet poliser och civilanställda också kräver 
en utökning av antalet chefer och olika stödfunktioner.59 Frågan är emellertid om 
detta återigen kommer innebära att kompetent och erfaren personal tas bort från 
kärnuppgifterna. 
 Paradoxalt nog tycks bredden i Polisens samhällsuppdrag utgöra både problem 
och lösning på samma gång. Ur rättslig synvinkel bevarar det brett formulerade sam-
hällsuppdraget i 1984 års polislag sin kraft, eftersom Polisens fortlöpande effektivise-
ring är beroende av snabb och smidig anpassning till beteende- och värderingsmäss-
iga förändringar i samhällslivet. En dogmatisk polis skulle inte vara legitim i det 
svenska systemet. Samtidigt är förutsättningarna för en sådan anpassning via demo-
kratisk styrning dåliga. Regeringen skulle rent institutionellt kunna styra polisen 
såväl hårdare som tydligare. Däremot framstår legitimiteten för en tydligare inriktad 
politisk styrning av sittande regering, väsentligen under en mandatperiod, som på 
motsvarande sätt illegitim i det svenska systemet. Givet de institutionella ramarna, 
och paradoxalt nog, framstår vägen mot effektivare styrning av svensk polis som 
huvudsakligen präglad av Polisens interna prioriteringar och överväganden. Oavsett 
myndighetens organisationsform synes de institutionella förhållandena närmast kräva 
detta. 
 För att avslutningsvis återknyta till en tidigare gjord observation kan visas på det 
löpande politiska förändringsarbetet rörande den generella statliga styrningen av 
offentlig sektor. Parallellt med förändringsarbetet inom Polisen signalerar regeringen 
att ett omfattande arbete för ideologisk förändring av offentlig sektor ska påbörjas. 
Efter att under åtminstone ett par årtionden ha följt den förvaltningspolitiska doktri-
nen NPM, inom vilken bland annat centralisering av strategiskt beslutsfattande och 
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kontroll genom utvärdering betonas som styrmekanismer, ska nu det övergripande 
målet för svensk förvaltning vara att arbeta med styrtekniker som bygger på tillit och 
professionellt oberoende. Redan 2016 inleder Tillitsdelegationen sitt arbete med att 
hitta nya modeller för hur myndigheterna ska kunna styra arbetet bort från centrali-
sering och kontroll uppifrån i riktning mot tillit till och professionalism bland medar-
betare.60 Kärnan i den nya förvaltningspolitiska ideologin kan tolkas som att myn-
dighetschefer förväntas ägna mer tid och kraft åt att styra sina organisationer på kul-
turell legitimitetsgrund, dvs. att i främsta rummet efterfråga vad som passar den egna 
organisationen och dess anställda jämte de därtill hörande professionerna bäst, när 
det gäller att lösa samhällsuppdraget.  
 En framtida utmaning blir att avväga behovet av stabilitet och kontinuitet mot 
behovet av flexibilitet. Risken är annars att den polisiära verksamheten kommer att 
genomsyras av ständiga omorganisationer, omfördelningar av arbetsuppgifter och 
ständigt förändrade kompetens- och utbildningskrav, där en stor del av arbetstiden 
behöver ägnas åt att diskutera och förankra de lösningar som väljs och införlivas i 
olika styrdokument. Handlingslinjer och -planer som implementeras, kritiseras och 
omtolkas, vilket leder till nya omprövningar. Här kan regeringen vara tydligare och i 
större utsträckning använda sig av förordningsform på områden som är särskilt vik-
tiga att lyfta fram eller ge kontinuitet och stabilitet, exempelvis vad gäller nationella, 
enhetliga utbildningskrav.  
 Flera av de spänningar mellan nationellt och regionalt/lokalt, konkurrerande verk-
samhetsområden och val av lösningar som vi identifierat i vår undersökning, lär 
omorganisationen inte kunna lösa. Det är snarare dilemman som behöver lösas i det 
dagliga arbetet, där det mer handlar om att skapa förståelse för att det finns motstri-
diga krav och förväntningar där avvägningar behöver göras. En viktig fråga att hålla 
levande är också i vad mån det bör krävas enhetlighet och när lokala avvikelser kan 
tillåtas. Med växande inslag av tillitsbaserad statlig styrning riskerar trycket på Poli-
sen att själv styra sina prioriteringar att öka, just det som 2015 års omorganisation 
syftade till att undvika.  

Noter 
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2. 1 § 2 st. polislagen (1984:387) (PL); Polisen, Polismyndighetens organisation. »polisen.se/om-
polisen/organisation« [Hämtad 2019-03-19]. 
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Stenning (2016) Governing the Police. Experiences in Six Democracies. New York: Routledge, 
s. 2; Wood, D. (2016) »The importance of liberal values within policing: police and crime com-
missioners, police independence and the spectre of liberal democracy«. Policing and Society, 
148-164; Roach, K. (2018) »Balancing Police Independence and Political Responsibility for the 
Police: Some Recent Developments in Australia, Canada, and the UK«. Policing, 1-17.  

14. Att dessa tre avdelningar ska finnas framgår av 2b § PL. Nationellt forensiskt centrum har ersatt 
den tidigare självständiga myndigheten Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).  

15. Polismyndighetens organisation framgår av 2 kap. och bilaga 1-3 Arbetsordningen för Polis-
myndigheten (PM 2018:21) och de olika enheternas ansvarsområden framgår av 3 kap. arbets-
ordningen. För varje avdelning respektive polisregion finns en handläggningsordning, jfr 1 kap. 
4 § arbetsordningen. 

16. Jfr. Christensen, T. m.fl. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber; Statskon-
toret (2016) Om offentlig sektor: Förändringsprocesser i stora organisationer. 

17. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2014) Beslut om huvuddragen i den nya 
Polismyndighetens detaljorganisation. Med medborgare och medarbetare i centrum, s. 9−11; 
Polismyndigheten (2018) Årsredovisning 2017, s. 7−8. 

18. Polismyndigheten, NOA, Beslutsprotokoll 2017-06-07, diarienr A244.767/2017. 
19. Statskontoret (2018) Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Slutrapport 2018:18, 

s. 85−101. För en tidig analys av polisreformen som sådan, se Cameron, I. (2016) »The Swedish 
Police after the 2015 Reform: Emerging Findings and New Challenges«. Policing: 1−11. 

20. Minas, R. (2011) »Decentralization and Back to Centralization: the Swedish Case«. I R. van 
Berkel, W. de Graaf & T. Sirovatka (red.): The Governance of Active Welfare States in Europe. 
Houndmills: Palgravemacmillan; Erlingsdottir, G. & C. Lindholm (2015) »When patient em-
powerment encounters professional autonomy«. Scandinavian Journal of Public Administration, 
19 (2): 27−48; Ahlbäck Öberg, S. & S. Widmalm (2016) »Att göra rätt – även när ingen ser på«. 
Statsvetenskaplig tidskrift, 118(1): 7−17; Bergström, T. & I. Lapsley (2017) »On the Elusive 
Nature of Modernisation in Government«. Statsvetenskaplig tidskrift, 119(1): 7−22. 

21. Granér, R. & O. Kronkvist (2014) »Kontroll av och i polisorganisationen«. I P. Larsson, R. 
Granér & H. Gundhus (red.): Polisvetenskap. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

22. Blomqvist, P. (2016) »NPM i välfärdsstaten: hotas universalismen?« Statsvetenskaplig tidskrift, 
118(1): 39−67; Carlstedt, E. & K. Jacobsson (2017) »Indications of Quality or Quality as a Mat-
ter of Fact? ’Open Comparisons’ within the Social Work Sector«. Statsvetenskaplig tidskrift, 
119(1): 47−69. 

23. Svärdsten, F. (2015) »In the absence of detailed steering«. Scandinavian Journal of Public 
Administration, 19(2): 109−127. 

24. Intervjuerna har genomförts under åren 2016−2017. De resultat som presenteras i det följande 
hänför sig till en tematisk analys av intervjumaterialet i syfte att kartlägga helhetsperspektiv på 

 



54 Niklas Eklund och Lena Landström 

 

 
systemfunktioner inom Polisen. Intervjupersonerna har, oavsett vilken organisatorisk nivå de 
tillhör, tillfrågats om hur de ser på olika aspekter av styrning och prioritering inom polisverk-
samheten i Sverige sedd som helhet. Jfr Berg, B. & H. Lune (2014) Qualitative Research Meth-
ods for the Social Sciences. Harlow: Pearson, s. 19−60; Riessman, C. (2008) Narrative Methods 
for the Human Sciences. London: SAGE, s. 53−76.  

25. Nergelius, J. (2018) Svensk statsrätt. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur, s. 299−303; Derlén, M., J. 
Lindholm & M. Naarttijärvi (2016) Konstitutionell rätt. Stockholm: Wolters Kluwer, s. 
236−239. 

26. Norén Bretzer, Y. (2017) Sveriges politiska system. Lund: Studentlitteratur, s. 142−153. 
27. Se Regeringen, »www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/anders-thornberg-utsedd-till-

ny-rikspolischef/« [Hämtad 2019-03-19]. 
28. Premfors m.fl., 2009, s. 49−80; se även Bäck, H. m.fl. (2011) Den svenska politiken: Strukturer, 

processer och resultat. Malmö: Liber och, från rättsligt perspektiv, Wenander, H. (2016) »Rätts-
liga ramar för styrning av förvaltningen i Danmark och Sverige.« Nordisk Administrativt 
Tidsskrift, 93(1): 57−74.  

29. Jacobsson, B., J. Pierre & G. Sundström (2015) Governing the Embedded State. The Organiza-
tional Dimension of Governance. Oxford: Oxford University Press. 

30. Premfors, R. & G. Sundström (2007) Regeringskansliet. Malmö: Liber, s. 176−194. 
31. Ivarsson Westerberg, A. & T. Nilsson, red. (2016) Den mångsidiga staten. Lund: Studentlittera-

tur, s. 107. 
32. Genomförandekommittén, 2014. Detta mål upprättas av Genomförandekommittén och accepte-

ras av regeringen trots att tidigare undersökningar av svenska myndigheter som genomgått mot-
svarande reformering visar på kraftigt ökade kostnader, se Statskontoret (2010) När flera blir 
en—om nyttan med enmyndigheter, s. 45−60. 

33. Riksrevisionen (2016) Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns. RiR 2016:26. 
34. Regeringsbeslut 2017-11-09, Ju 2017/08662/PO. 
35. Polismyndigheten (2018-02-27) Redovisning av regeringsuppdraget: Uppdrag till Polismyndig-

heten att redovisa hur polisverksamheten ska stärkas och utvecklas. A510.044/2017, s. 5. 
36. För en analys av regleringsbrev ur rättslig synvinkel, se Persson, V. (2011) »Regleringsbrev ur 

rättslig synvinkel.« Förvaltningsrättslig tidskrift, 635−673. 
37. Regeringsbesluten 2012-12-20, diarienr Ju2012/7557/PO m.fl.; 2013-12-19, Ju2013/8211/PO 

m.fl.; 2014-12-22, Ju2014/7348/PO m.fl. 
38. Regeringsbesluten 2015-12-17, diarienr Ju2015/02002/PO m.fl.; 2016-12-20, diarienr 

Ju2015/05405/PO m.fl.; 2017-12-21, Ju2016/07818/PO m.fl. 
39. Språkbruk och begreppsbildning förändras över tid t.ex. när det gäller uttrycket mängdbrott, som 

anges under rubriken Mål och återrapporteringskrav budgetåren 2013 och 2014, men som för-
svinner helt ur regeringens vokabulär budgetåret 2015. Exemplen skulle kunna mångfaldigas 
och göras till föremål för en separat analys, men hamnar vid sidan av fokus i denna artikel.  

40. Se t.ex. Johansson, V. & L. Lindgren, red. (2013) Uppdrag offentlig granskning. Lund: Student-
litteratur. 

41. Jfr SOU 2012:13 s. 234−235. 
42. Ivarsson Westerberg & Nilsson, 2016, s.8.  
43. Statskontoret (2016) Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 1 – om 

genomförandearbetet, s. 21.  
44. Statskontoret (2017) Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 2 – om 

den nya organisationens genomslag, s. 33.  
45. Statskontoret, 2018, s. 86. 
46. Jfr. Christensen, T. m.fl. (2007) Organization Theory and the Public Sector. Instrument, culture 

and myth. London: Routledge, s. 97−121. 
47. Statskontoret, 2018, s. 95−97. 
 



Effektivare för vem? Chefsuppfattningar … 55 

 

 
48. 7 kap. 1, 5−6 och 17 §§ arbetsordningen.  
49. 7 kap. 4 § arbetsordningen, se även 2 § lagen (2014:580) med vissa bestämmelser med anled-

ning av en ny organisation för polisen. 
50. 7 kap. 5−6 §§ arbetsordningen.  
51. Arbetsordningen är t.ex. ett övergripande styrdokument som anger principerna för ledning, 

organisation, ansvarsförhållanden, handläggning och delegation. Andra dokument, som hand-
böcker, planer och riktlinjer, kan ta sikte på vitt skilda delar av verksamheten ända ner på det 
praktiska polisiära arbetets nivå genom att tala om hur vissa arbeten ska eller bör utföras, me-
todval, handläggning, förhållningssätt eller prioriteringar. 

52. Det finns strategiska och operativa ledningsgrupper på olika organisatoriska nivåer. NOLG är en 
nationell operativ ledningsgrupp, där både NOA och de sju polisregionerna är representerade. 
ROLG är en motsvarande ledningsgrupp på regional nivå och OLG en dito på lägre organisato-
risk nivå, jfr 2 kap. 22−26 §§ arbetsordningen. 

53. Tidigare var det olika chefer över ordningsavdelningen respektive kriminalavdelningen. 
54. FUK 2-or syftar på 2 a § förundersökningskungörelsen (1947:948), som anger att om målsägan-

den är under 18 år ska förundersökningen vid vissa brott vara avslutad inom en angiven tidsfrist. 
55. Grundutbildningen är fem terminer, och omfattar polisprogrammet och sex månaders aspirant-

utbildning, se 4 § förordningen (2014:1105) om utbildning till polisman. Regeringen beslutar 
vilka universitet och högskolor som får bedriva utbildningen, 2 § 2 st. förordningen och 3 a § 
förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.  

56. SOU 2012:13 s. 207−208. 
57. Polismyndigheten, 2018, s. 27.  
58. Tarschys, D. (2006) »Mål utan mening? Om ordstyrning i landet där allt är prioriterat.« I M. 

Lemne (red.): Förvaltningens byggstenar—rapport från ett seminarium. Statskontoret: Statskon-
torets småskrifter Nr. 1, s. 19−27.  

59. Polismyndigheten, 2018, s. 16−17 och 20. 
60. Kommittédirektiv Dir. 2017:119 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03); »tillitsde-

legationen.se/statliga-myndigheter/« [Hämtad 2019-03-19]. 
 
 
  


