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Stöta på patrull en ESO-rapport om 
polisens problemorienterade arbete  

Av Jerzy Sarnecki
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•Tack ESO!
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Sedan min förra ESO-rapport 2010, 
har många positiva förändringar 

ägt rum inom polisen



-

Det positiva är bl.a.:

• Kommunpoliser
• Medborgarlöften
• Problemorienterat arbete POP (kartläggning, 

analys, planering, implementering, 
uppföljning) 

• IT-utveckling
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Utgångspunkter: Statens (oskrivna) 
kontrakt med undersåtar 

• Undersåtarna lyder lagen (bl.a. avstår från 
våld) och betalar skatt

• Staten bl.a. skyddar undersåtarna från yttre 
och inre angrepp.

• Om staten misslyckas med denna uppgift  bör 
den sträva efter att minimera skadorna (vård, 
skadestånd, rättvisa m.m.)
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Vad mäter personuppklaringen?

• Enligt det förda resonemanget är denna i huvudsak 
ett försök att mäta effekten av ett delmål (rättvisa) 
vid misslyckandet med huvudmålet – prevention. 

• Den sammanlaga personuppklaringen är idag 14 
%. 

• Den sammanlagda personuppklaringen är ett 
mycket dåligt mått på polisens effektivitet. 

• Liksom för övrigt antalet fängelseår. 
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Detta betyder inte att 
brottsuppklaringsuppdraget inte är 
viktigt.
• För en del brottstyper är det mycket effektivt att 

gripa och lagföra förövare. 
• För andra brottstyper är andra åtgärder, än 

lagföring, mera kostnadseffektiva.
• Den sammanlagda personuppklaringen bör ersättas 

med ett mått som bygger på ett skadlighetsindex.
• Däremot kan personuppklaring av enskilda 

brottstyper vara relevant vid uppföljning/ 
utvärdering.
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Mått på effekter av bf. insatser 
måste utvecklas 

• Uppföljningar/utvärderingar är generellt 
polisens akilleshäl. 

• Det är lätt att räkna uppklarade brott och 
fängelseår. 

• Men hur räknar man brott som aldrig har 
begåtts? 
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Vad behövs?

• En central, stark FOU-avdelning vid 
Polismyndigheten.

• Analytiker på LPO:n
• Ett massivt IT-stöd
• Men framför allt ett kartläggning - analys-

åtgärd – effekt - tänkande d.v.s. 
problemorienterat polisarbete (POP). 
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Information om brott - ett sätt att 
reducera skadorna 

• Sedan en tid tillbaka är brottsligheten en av de 
mest centrala frågorna i samhällsdiskursen.

• Oro och rädsla ökar, kunskapen hos 
allmänheten är otillräcklig, politiskt motiverad 
desinformation omfattande.

• Lokalpolisen bör informera om lokal 
brottslighet.

• BRÅ:s informationsuppdrag bör förstärkas.
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Utbildning

• Problemorienterat polisarbete kräver 
högskoleutbildade poliser.

• Står detta i motsatsställning till behovet av att 
utbilda många poliser på kort tid?

• Inte nödvändigtvis, utbildningen kan ske t.ex. i 
två etapper.



-

10 000 nya anställda till 2024

• Det finns en stor risk att de nya resurserna 
kommer att uppslukas av de traditionella 
arbetsuppgifterna.

• Efterfrågan på utryckning, utredning och 
service kommer alltid vara större än tillgången.

• Det är en stor utmaning, som kommer att kräva 
mycket is i magen, att hitta en balans i 
tilldelning av de ny resurserna så att tillräcklig 
andel satsas på det proaktiva arbetet.


