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Polisens prestationer – en ny ESO-rapport om effektiva polismetoder

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Polisens
prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet” till
Finansdepartementet. Rapporten är författad av professor Jerzy Sarnecki.
Av rapporten framgår att styrningen av svensk polis kännetecknas av en brist på systematiska
utvärderingar av verksamhetens effektivitet. Genom att underlåta att utvärdera effekter av
förändringar i arbetsmetoder får man aldrig veta vad som fungerar och vad som inte fungerar.
I rapporten konstateras bl.a. att:
• Polisens verksamhetsutveckling bör i större utsträckning än i dag inriktas på att uppnå
långsiktig effektivitet. Metoderna för att mäta polisens effektivitet måste utvecklas så att
verksamhetens kvalitet kan mätas på olika nivåer, från arbetet hos de minsta enheterna till
verksamheten hos hela polismyndigheter.
• Olika organisatoriska lösningar bör övervägas för att överbrygga problemen i
utvärderingen och granskningen av polisens verksamhet. En möjlighet är att dessa
funktioner placeras utanför polisens ordinarie verksamhet, t.ex. hos en separat myndighet.
• Inga framtida lokala eller centrala förändringar i polisens organisation, arbetsmetoder, eller
teknikanvändning bör påbörjas utan att en utvärdering planeras och genomförs parallellt
med förändringsarbetet.
• Den svenska polisen behöver bättre kunskaper om den polisforskning som bedrivs i andra
länder.
För frågor om rapporten kontakta författaren, Jerzy Sarnecki, tel. 070-3727839.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta utredningssekreterare Martin
Hill, tel. 08-405 14 38, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med
uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
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