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Anders Thornberg
Rikspolischef

Rikspolischefen har ordet
2018 blev året då vi lade omorganisationen bakom oss och istället fokuserade 
kraften framåt. Genom vår nya Strategi 2024 får verksamheten en långsiktighet 
som möjliggör den politiska färdriktningen – att växa och bli 40 000 anställda.

Trots ett ansträngt läge med grovt våld, allmänna val, 
en allt våldsammare organiserad brottslighet och �era 
attentat mot polisen har vi funnits på plats dygnet runt, 
över hela landet, årets alla dagar och bidragit till att 
göra hela Sverige tryggt och säkert. Att polisen upp- 
fyller sitt uppdrag visade också de förtroendemätningar 
som gjordes 2018, som visade att allmänhetens för- 
troende för polisen ökat.  

Polisens brottsbekämpande arbete består av en 
brottsförebyggande del samt en utredande och lag- 
förande del. Polisen ska använda sina samlade resurser 
för att nå högre effekt i brottsbekämpningen. Parallellt 
ska vi stärka det brottsförebyggande arbetet. Att med-
arbetare varje dag arbetar hårt för att utreda och lagföra 
visade sig i 2018 års resultat där antalet ärenden redo-
visade till åklagare ökade med 3,7 procent. Inom sju av 
tio brottskategorier förbättrade vi våra utrednings-
resultat.

Vi såg också att det grova våldet med skjutvapen blev 
allt grövre och att många unga lätt dras in i denna kri-
minalitet. Under 2018 skärptes straffen för vapenbrott. 
Det ledde till fem gånger så många häktade för vapen-
brott under 2018 jämfört med före straffskärpningen. 
De skärpta straffen är ett bra verktyg när grov krimina-
litet ska bekämpas. Men mer behövs. I slutet av novem-
ber gick jag med delar av polisledningen till Justitie-
departementet där vi redovisade vår oro för utveck-
lingen och lämnade många förslag på åtgärder för att 
bryta utvecklingen. Polisen ska göra sin del för att öka 
tryggheten. Men andra samhällsaktörer måste öka sina 
insatser betydligt mer än i dag för att vi ska få stopp på 
det grova våldet. 

En del i vårt arbete med att öka tryggheten är att vi 
har och kommer att få en ännu starkare lokal polis- 
närvaro. Vi fortsätter att �ytta resurser till lokalpolis-

områdena och genom dialog och medborgarlöften  
skapar polisen möjlighet till insyn i och lokalt in- 
�ytande över polisens arbete. 

När vi nu blickar framåt har vi satt tre övergripande 
mål inför 2024. Att leverera en framgångsrik brottsbe-
kämpning och uppklaring. Att ha en stark lokal när-
varo som gör skillnad i människors vardag. Och att 
säkerställa att vi är en attraktiv arbetsplats och samar-
betspartner. Förutsättningen för att nå våra mål är 
att vi är en attraktiv arbetsplats och samarbetspart-
ner. Vi ska förbättra arbetsmiljön och skyddet för 
våra medarbetare. Kompetensförsörjningen är 
ett av våra huvudområden som vi jobbar 
vidare med. 

Vi kan konstatera att det under 2018  
var rekordmånga som ansökte till polis-
utbildningen – sammanlagt var det drygt 
27 000 som anmälde intresse. Det är ett 
kvitto på att Polismyndigheten är en attrak-
tiv arbetsplats. Men vi ger oss inte här. För 
att locka �er till polisutbildningen arbetar vi 
intensivt för att förenkla ansökningsförfaran-
det och skapa �er utbildningsplatser. Vi behöver 
också fortsätta insatserna för att dra till oss och 
behålla kvali�cerade civilanställda. Med rätt  
kompetens ska vi säkra vår framtida tillväxt. 

Så ska vi öka tryggheten och säkerheten  
i hela Sverige. 
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Under 2018 satte polisen målen 
för framtiden i Strategi 2024 kring 
framgångsrik brottsbekämpning, 
lokal närvaro och polisen som  
attraktiv arbetsplats.

RIKSPOLISCHEFEN HAR ORDET 5POLISENS ÅRSREDOVISNING 2018



Polisens uppdrag  
och organisation

 POLISENS ÅRSREDOVISNING 20186 POLISENS UPPDRAG OCH ORGANISATION



Vårt uppdrag

Polisens uppdrag och mål framgår bland annat av Polis-
myndighetens instruktion, polislagen, polisförordningen, 
budgetpropositionen och regleringsbrevet.

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottslig-
heten och öka människors trygghet. Målet för rätts-
väsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.

Syftet med polisverksamheten beskrivs i polislagen 
(1984:387): ”Som ett led i samhällets verksamhet för att 
främja rättvisa och trygghet ska polisens arbete syfta till 
att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i 
övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” 

Av 2 § polislagen framgår att till Polismyndighetens 
uppgifter hör att
¢¢ förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verk-
samhet och andra störningar av den allmänna ord-
ningen eller säkerheten
¢¢ övervaka den allmänna ordningen och säkerheten 
och ingripa när störningar har inträffat
¢¢ utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal
¢¢ lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan 
hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan ges av  
polisen
¢¢ fullgöra den verksamhet som ankommer på Polis-
myndigheten enligt särskilda bestämmelser.

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen vilka mål, 
uppdrag och återrapporteringskrav som gäller för Polis-
myndigheten det kommande budgetåret. Enligt regle-
ringsbrevet ska brottsligheten minska och människors 
trygghet öka. Polismyndigheten ska genom att fullgöra 
sina uppgifter bidra till en sådan utveckling i hela landet. 
Vidare ska Polismyndigheten ha allmänhetens förtro-
ende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet 
som helhet.

Verksamhetens inriktning
I Polismyndighetens verksamhetsplan för åren  
2017–2018 uttrycks uppdraget i en verksamhetsidé, 
långsiktiga mål och strategiska initiativ. Dessa är 
utgångspunkter i styrningen av verksamheten och är, 
tillsammans med lokala behov och lokala lägesbilder, 
grunden för aktivitetsplaneringen. De sammanfattas i 
styrmodellen som utgår från givna förutsättningar 
(lagar och förordningar, regleringsbrev etc.) och för- 
tydligar kärnan i uppdraget, medborgarna – de vi �nns 
till för. 

Styrmodellen utgör grunden för Polismyndighetens 
styrning och uppföljning och ligger även till grund för 
strukturen i denna årsredovisning.

Polisens styrmodell

Verksamhetsidé

Polisens verksamhetsidé
Närmare medborgarna, mer tillgängliga och 
 tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet  
för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.

Verksamhetsidén åskådliggör polisens långsiktiga 
inriktning, ur minst ett 5-årsperspektiv, samt den för-
�yttning som Polismyndigheten eftersträvar.

Långsiktiga mål
De långsiktiga målen har ett 3–5-årsperspektiv och syf-
tar till att skapa långsiktighet och uthållighet i polisens 
prioriteringar. De långsiktiga målen är:

Närmare medborgarna och mer tillgänglig
Mål 1:  Vi finns tillgängliga där medborgarna  

behöver oss.

Genomförande av reformen: tillsammans 
som en sammanhållen polismyndighet
Mål 2:  Vi är en polis som utvecklar verksamheten och 

skapar framgång tillsammans.

Polisen leder det brottsbekämpande arbetet
Mål 3:  Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att 

anpassa verksamheten.
Mål 4: Vi förhindrar brott från att begås.
Mål 5: Vi har förbättrat vårt utredningsresultat.

Medborgare

Långsiktiga mål (3–5 år)

Strategiska initiativ (1–3 år)

Aktiviteter 

Medarbetare

Verksamhetsidé  (>5 år)

Givna förutsättningar  
(lagar och  förordningar)
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Strategiska initiativ
De strategiska initiativen utgör utgångspunkter för 
nationella prioriteringar för verksamheten på kortare 
sikt (1–3 år), i syfte att nå de långsiktiga målen.

De strategiska initiativen genomförs för att kraft-
samla kring prioriterade insatser för att nå de effekter 
för medborgare, medarbetare och uppdragsgivare, som 
beskrivs i de långsiktiga målen. De strategiska initiati-
ven beskrivs kort nedan, men åter�nns i sin helhet i 
Polismyndighetens verksamhetsplan för 2017–2018. 
Resultaten för de strategiska initiativen redovisas i 
avsnittet för resultatredovisning.  

Trygghet i lokalsamhället
Närmare medborgarna
Lokalpolisområdenas verksamhet utgör grunden för 
det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens 
verksamhet. Arbetet ska utgå från den lokala läges- 
bilden, och arbetet med att utveckla och stärka lokal-
polisområdenas möjlighet att fatta beslut i olika frågor 
fortsätter.

Regionledningscentraler (RLC) i respektive region 
är en del i att skapa förutsättningar för resursförskjut-
ningen till lokalpolisområdena, genom bland annat 
enhetliga arbetssätt.

Polisens kontaktcenter (PKC) avlastar lokalpolis-
områdena i den brottsutredande verksamheten, genom 
att i större utsträckning vidta initiala utredningsåtgär-
der.

Medborgardialog
Förtroende för polisen skapas bland annat genom ett 
korrekt och effektivt arbetssätt, i vilket mötet och dialo-
gen med medborgarna ingår. Medborgardialoger i olika 
former för polisen och medborgarna närmare varandra.

Lokal samverkan och medborgarlöften
Kommun- och områdespolisernas roll och uppdrag är 
viktigt. Det arbetet behöver fortsätta att utvecklas för 
att säkerställa kontinuitet och långsiktighet i det brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbetet i sam- 
verkan med kommuner och andra lokala aktörer. De 
lokala samverkansöverenskommelserna ligger till grund 
för polisens medborgarlöften.  

De utsatta områdena1

Polisens satsningar fortsätter i de områden som är sär-
skilt utsatta för grov brottslighet. Åtgärder vidtas på 
lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och be-
kämpa de kriminella nätverken i dessa områden. Vårt 
arbete ska öka tryggheten, förbättra ordningen och öka 
förtroendet för polisen. Uthållighet i arbetet är en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna för att samhällets insti-
tutioner ska kunna vända den negativa utvecklingen i 
dessa områden.

1) Omnämns i verksamhetsplanen som ”de särskilt prioriterade områdena”. 
Denna terminologi används inte längre och har därmed här ersatts med det 
mer aktuella begreppet ”utsatta områden” som är samlingsnamnet på utsatta, 
risk- och särskilt utsatta områden. För en närmare beskrivning av de olika 
områdestyperna, se Polismyndigheten, 2017: Utsatta områden. Social ordning, 
kriminell struktur och utmaningar för polisen.

Medborgarmötet
Tillsammans med medborgarna ska polisen forma 
effektiva möten utifrån medborgarnas behov. Tillgäng-
ligheten till polisen behöver fortsätta utvecklas och 
medborgarperspektivet ska stärkas. Medborgarnas möj-
ligheter till kontakter med polisen ska förenklas genom 
bland annat �er e-tjänster, digitalisering och ökad till-
gänglighet per telefon. 

Allvarlig och organiserad brottslighet
Den allvarliga och organiserade brottsligheten utgör ett 
hot mot det fria samhället och mot rättsstaten och dess 
ekonomiska värden. Polismyndigheten ska genom den 
Polisoperativa inriktningen mot allvarlig och organiserad 
brottslighet uppnå en nationell enhetlig prioritering av 
verksamheten, samtidigt som de lokala lägesbilderna är 
utgångspunkt för operativa insatser. Bekämpningen av 
allvarlig och organiserad brottslighet ska i större ut-
sträckning vara en del av den lokala polisverksamheten.

Bekämpning av terrorism
Det förhöjda terrorhotet innebär att polisen tillsam-
mans med Säkerhetspolisen och andra samhällsaktörer 
behöver öka förmågan att bekämpa terrorism. Arbetet 
med att införa regeringens strategi mot terrorism fort-
sätter. I strategin delas bekämpningen av terrorism in i 
tre olika delar: förebygga, förhindra och försvåra.

Utredningsresultaten
Utredningsresultaten ska förbättras. Polismyndighetens 
arbete med att på kort och lång sikt utveckla utrednings- 
verksamheten fortsätter med fokus på att utveckla och 
etablera en enhetlig, effektiv och rättssäker utrednings-
process. En betydande del av utredningsverksamheten 
ska bedrivas lokalt, i nära anslutning till att brotten 
begås och i närhet till brottsplatsen. 

Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) ska 
tillämpas. Åtgärder i den initiala delen av utrednings-
processen ska utvecklas så att förutsättningarna för att 
utreda brott ökar. Återkoppling till brottsutsatta ska ske 
i utredningsprocessen, och förmågan att ge sådan åter-
koppling behöver förbättras genom bland annat utbild-
ning och information.

Samverkan med Åklagarmyndigheten ska bli bättre 
så att Polismyndighetens brottsutredningar ger åklagare 
ett gott stöd för att ta ställning till om åtal ska väckas. 
Samarbetet med Åklagarmyndigheten ska främst in- 
riktas mot redan initierade områden som brott mot 
barn, brott i nära relation, hatbrott och brott kopplade 
till särskilt utsatta områden.

I utvecklingen av utredningsverksamheten ingår 
bland annat områdena Mängdbrott, Brott i nära rela-
tion, Våldtäkter, Ärendesamordning och Internationella 
brottsnätverk.

Kompetensförsörjning
Polismyndigheten leder det brottsbekämpande arbetet 
och ska ha förmåga att anpassa verksamheten i en 
snabbt föränderlig omvärld. Ett aktivt arbete med kom-
petensförsörjning är en förutsättning för att utveckla 
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och styra Polismyndighetens verksamhet utifrån verk-
samhetens behov, förutsättningar och ekonomi. Fokus 
inom området är att möjliggöra rätt kompetenser 
genom en långsiktig kompetensförsörjning samt ett 
arbetssätt som bidrar till en effektiv användning av den 
samlade resursen.

Motivation och delaktighet
Chefer och medarbetare ska ha förutsättningar för att 
på bästa sätt lösa uppdraget genom att mandat och 
ansvar �yttas längre ut i organisationen, till lägsta ända-
målsenliga nivå. Medarbetardrivet utvecklingsarbete är 
prioriterat inom Polismyndigheten och syftar till att öka 
delaktighet och in�ytande hos medarbetarna.

Ekonomi – effektivare resursanvändning
Ombildningen av polisen har skapat förutsättningar för 
en effektivare resursanvändning. Inom myndigheten 
pågår ett arbete med att utveckla och effektivisera poli-
sens verksamhet. Syftet är att frigöra resurser till priori-
terade verksamheter.

Strategi 2024
I juli 2018 beslutades Polismyndighetens Strategi 2024, 
som innebär en långsiktig och strategisk inriktning av 
polisens verksamhet fram till och med 2024. Beslutet 
innebär bland annat att verksamhetsidén, de långsiktiga 
målen samt de strategiska initiativen omformulerats 
samt att en vision tillkommit. Dessa förändringar kom-
mer att ha genomslag i verksamhetsplanen som gäller 
för 2019, men visst arbete har pågått även under 2018 
och omnämns därför i delar av redovisningen. Arbetet 
beskrivs närmare under avsnittet Verksamhetsutveck-
ling. 

Polisens verksamhetsprocesser
Polismyndighetens processer är indelade i kärnverksam-
hetsprocesser och gemensamma processer. Det är inom 
kärnverksamhetsprocesserna som Polismyndighetens 
uppdrag verkställs, medan de gemensamma stödproces-
serna skapar förutsättningar för detta. Av de olika kärn-
verksamhetsprocesserna är Utredning och lagföring den 
största med 39 procent av den samlade resurstiden.2 Det 
brottsförebyggande arbetet utgör en dryg femtedel (21 %) 
av all inrapporterad tid. De gemensamma stödproces-
serna samlar tillsammans 30 procent av den inrapporte-
rade tiden.

Polisens uppdrag är omfattande och arbetet bedrivs i 
många olika verksamheter. Utredningsverksamheten 
hanterar brottsutredningar men bedriver även spaning, 
underrättelseverksamhet m.m. Ingripandeverksamheten 
(IGV) är den näst största verksamheten. Här bedrivs en 
diversi�erad verksamhet som omfattar både planlagt 
brottsförebyggande arbete och händelsestyrda aktivite-
ter, exempelvis utryckning vid larm. Inom processen  
service bedrivs bland annat handläggningsverksamhet 
avseende exempelvis vapentillstånd och pass. Läs mer 
om detta i avsnittet Vår organisation.

2) Totalt utgörs polisens verksamhet av ca 44 miljoner resurstimmar.

Figur 1. Resursfördelning polisens verksamhetsprocesser
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Polismyndigheten består av sju polisregioner och nio 
nationella avdelningar inklusive ett kansli. Totalt hade 
myndigheten vid årets utgång 30 339 medarbetare.

Polismyndigheten är en enrådighetsmyndighet och 
leds av en chef som inför regeringen bär ansvaret för 
myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser 
rikspolischefen. 

Inom myndigheten �nns två typer av övergripande 
ansvar när det gäller ledning och styrning av verksam-
heten – processansvar och verksamhetsansvar. För ökad 
läsbarhet används dock endast begreppet ansvar i av-
snitten nedan. Ansvarsfördelningen beskrivs närmare i 
myndighetens arbetsordning.3 

3) Processansvar och verksamhetsansvar beskrivs i 3 kap. Arbetsordning för Polis-
myndigheten (PM 2018:21).

Polisregioner
De sju polisregionerna har helhetsansvar för polisverk-
samheten inom ett angivet geogra�skt område. Ansva-
ret omfattar bland annat utredningsverksamhet, brotts-
förebyggande verksamhet och service. Arbetet i regio-
nen leds av en regionpolischef. Inom varje polisregion 
�nns vidare ett antal polisområden och inom varje 
polisområde �nns lokalpolisområden.  

Verksamhet på den regionala nivån
Polisregionens operativa enhet ansvarar för den regio-
nala krisberedskapen, insatsförmågan, ledningscentra-
len och för Polisens kontaktcenter samt sådant tra�k-
säkerhetsarbete som kräver särskild kompetens (till 
exempel kontroll av farligt gods samt kontroll av kör- 
och vilotider).

Vår organisation

Figur 2. Polismyndighetens organisation
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Vid utredningsenheten i polisregionen �nns spanings- 
verksamhet och teknikspaning, forensisk verksamhet 
samt en aktionsgrupp för den särskilda satsningen mot 
grov organiserad brottslighet. Vid enheten samordnas 
utredning av brott och ärenden från andra polisregioner 
samt bedrägeriutredningar. Utredningsenheten ansva-
rar också för brottsoffer- och personsäkerhetsarbetet i 
polisregionen. Underrättelseenheten i polisregionen 
bedriver underrättelseverksamhet med strategiskt, tak-
tiskt och operativt fokus och ansvarar för informatörs-
verksamhet. Regionkansliet planerar och följer upp 
verksamheten på övergripande nivå, genomför risk- och 
säkerhetsanalyser samt ansvarar för verksamhets- och 
säkerhetsskydd. På den regionala nivån arbetar 30 pro-
cent av polisregionernas personalresurs.

Verksamhet i polisområden
Ett polisområde leder, samordnar, följer upp och analyse-
rar den operativa verksamheten i området. Dygnet runt 
ska man på ett polisområde kunna leda den yttre verk-
samheten och genomföra initiala utredningsåtgärder.

På polisområdets utredningsenhet sker brottssam-
ordning och ärendesamordning. I brottssamordningen 
ingår seriebrottssamordnare, analytiker med forensisk 
kunskap och förundersökningsledare. Vid enheten �nns 

Nord

Mitt

Stockholm

Syd

Väst Öst

Bergslagen

Umeå

Uppsala

Stockholm
Örebro

Göteborg

Malmö

Linköping

även jourverksamhet, spaningsverksamhet samt en 
brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp. Polisområdets 
kansli utgör ett stöd i planering och uppföljning av verk-
samheten samt utför servicefunktioner som vaktmäs-
teri, posthantering, diarium och arkiv. På polisområdes-
nivån arbetar 20 procent av regionernas personalresurs.

Verksamhet i lokalpolisområden
Lokalpolisområdet är basen för polisens verksamhet 
och har ansvar för utredning av de brott som ska utre-
das på lokalpolisområdesnivå, exempelvis olaga hot, 
stöldbrott och andra så kallade mängdbrott. Lokalpo-
lisområdets brottsförebyggande och ingripande verk-
samhet bedriver ett brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbete i nära samverkan med kommuner och 
andra lokala aktörer. Ingripandeverksamhet ska upp-
rätthållas dygnet runt. Även tra�ksäkerhetsarbete, som 
omfattar till exempel hastighetskontroller, nykterhets-
kontroller och kontroller av farligt beteende, bedrivs vid 
lokalpolisområdet. Lokalpolisen arbetar trygghetsska-
pande och brottsförebyggande, med åtgärder mot ung-
domsbrottslighet och med brottsofferstöd. Ett lokal-
polisområde har även en enhet för stöd och service. På 
lokalpolisområdesnivån arbetar 50 procent av regioner-
nas personalresurs.

Polisregion Nord består av Jämtlands, Norr- 
bottens, Västerbottens och Västernorrlands län. 
Huvudort är Umeå. 

Polisregion Mitt består av Gävleborgs, Uppsala 
och Västmanlands län. Huvudort är Uppsala.  

Polisregion Bergslagen består av Dalarnas, 
Värmlands och Örebro län. Huvudort är  
Örebro. 

Polisregion Stockholm består av Stockholms län 
och Gotland. Huvudort är Stockholm. 

Polisregion Öst består av Jönköpings, Söder-
manlands och Östergötlands län. Huvudort  
är Linköping.

Polisregion Väst består av Hallands och Västra  
Götalands län. Huvudort är Göteborg. 

Polisregion Syd består av Blekinge, Kalmar, 
Kronobergs och Skåne län. Huvudort är 
Malmö.

Figur 3. Polisregionerna med huvudorter
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Nationella avdelningar
Nationella operativa avdelningen (Noa)
Via en nationell utvecklingsplan leder och styr Noa 
utvecklingsarbetet av polisiära metoder och utrustning. 
Avdelningen ansvarar även för samordning av den av 
regeringen beslutade myndighetsgemensamma särskilda 
satsningen mot grov organiserad brottslighet. Det natio-
nella underrättelsecentrumet för denna samverkan �nns 
vid avdelningen.

Noa är nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, 
Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt och ansva-
rar för att hantera känslig information rörande till 
exempel terrorism och signalspaning. 

Noa ansvarar för utredning av vissa brottstyper,  
vilket bland annat inbegriper mutbrott, brott mot upp-
hovsrätten samt artskyddsbrott. Den nationella opera-
tiva avdelningen har även ansvar för beslut i ärenden av 
främst internationell karaktär som till exempel sam-
arbete med internationella brottmålsdomstolen, över-
lämnande från Sverige enligt europeisk arresterings-
order och vissa former av internationellt samarbete i 
brottsutredningar.

 
Noa ansvarar bland annat för 
¢¢ den nationella insatsstyrkan
¢¢ polis�yget
¢¢ det nationella bombskyddet
¢¢ den nationella ledningscentralen
¢¢ den nationella spaningsverksamheten
¢¢ nationellt it-brottscentrum, med undantag av  
it-forensik,
¢¢ den nationella telefonväxeln
¢¢ undercoververksamheten
¢¢ underrättelseverksamhet avseende penningtvätt och 
�nansiering av terrorism
¢¢ bistånds- och fredsfrämjande verksamhet
¢¢ utredning av vissa brottstyper som ska utredas på 
avdelningen.

Nationellt forensiskt centrum (NFC)
Nationellt forensiskt centrum ansvarar för myndighe-
tens forensiska verksamhet. I detta ingår att följa upp 
den forensiska verksamheten genom att utföra foren-
siska undersökningar, forensisk spårsäkring och analys 
vid händelser som innefattar kemiska, biologiska, radio-
logiska eller nukleära och explosiva element samt att 
följa upp och utvärdera be�ntliga metoder.  

Avdelningen ansvarar även för att 
¢¢ koordinera beställningar till Rättsmedicinalverket
¢¢ vara kontaktpunkt för nationella myndigheter och 
internationella kontakter inom det forensiska  
området
¢¢ bedriva forskning och utveckling inom det forensiska 

området. Denna verksamhet bedrivs under ledning 
av en vetenskapligt meriterad forskningsledare och i 
nära samverkan med den nationella operativa avdel-
ningen och polisregionerna.

NFC ansvarar även för att, i samverkan med ekonomi-
avdelningen och it-avdelningen, upphandla och utveckla 
forensiska it-system och register.  
 
It-avdelningen
It-avdelningen ansvarar för att 
¢¢ tillhandahålla it-tjänster till myndighetens olika  
enheter
¢¢ utveckla, förvalta och sköta drift av polisens it- 
system och it-infrastruktur
¢¢ bistå avdelningarna så att dessa kan fullgöra sitt  
ansvar som kravställare av it-system
¢¢ införskaffa it-stöd och it-applikationer och införa 
dem i myndighetens verksamhet
¢¢ stödja avdelningarna med it- och informations- 
säkerhet.

Avdelningen ansvarar även för myndighetens inköps-
verksamhet, leverantörsstyrning och avtalsförvaltning 
inom it-området samt att företräda myndigheten i dom-
stol avseende inköpsverksamheten för it-området.

Vidare ska avdelningen bidra till det rättsvårdande 
arbetet på it-området inom EU.

Rättsavdelningen
Rättsavdelningen ansvarar för den rättsliga styrningen 
och det juridiska stödet i hela Polismyndigheten, såväl i 
det nationella som internationella arbetet.

Avdelningen ansvarar bland annat även för 
¢¢ Polismyndighetens författningssamling, arbets- 
ordning samt övriga myndighetsgemensamma  
styrdokument
¢¢ myndighetens hantering och diarieföring av  
dokument och allmänna handlingar samt för  
myndighetens arkiv
¢¢ samordning av remisser och delningar samt beslut 
om fördelning av remisser
¢¢ myndighetsbeslut om utlämnande av allmän  
handling. 

 
Avdelningen ansvarar vidare för hantering av skade-
stånds- och ersättningsärenden, uppbördshantering, 
yttranden till Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern 
och andra tillsynsmyndigheter samt personuppgifts- 
frågor inklusive registerutdrag ur misstanke- och belast-
ningsregistren.  

Rättsavdelningen handlägger och ansvarar för ett 
antal olika typer av förvaltningsärenden, bland annat 
tillstånd enligt ordningslagen och vapenlagen. Rätts-
avdelningen ansvarar vidare för förvaltningsärenden 
som handläggs av polisregionerna, bland annat ärenden 
enligt passlagen och stämningsmannadelgivning enligt 
delgivningslagen.

Ekonomiavdelningen
Ekonomiavdelningen ansvarar för myndighetens �nan-
siella styrning, arbetet med myndighetens budgetunder-
lag samt för att samordna arbetet med Polismyndighe-
tens årsredovisning.
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Avdelningen ansvarar även för myndighetens verksam-
hetsstyrningsmodell och för analys av verksamhetsresulta-
tet samt för verksamhetsplanering, uppföljning och resul-
tatanalys. 

Vidare ansvarar avdelningen för att samordna reger-
ingsuppdrag med krav på redovisning, säkerställa en väl 
fungerande process för intern styrning och kontroll, myn-
dighetens miljöledning samt myndighetens inköpsverk-
samhet (exklusive it-området). 

Utöver detta ansvarar avdelningen för myndighetens 
lokalförsörjning, myndighetens service bestående av lokal-
vård och fordonsservice och den ekonomiadministrativa 
delen inom Polismyndighetens administrativa center.

HR-avdelningen
HR-avdelningen ansvarar för arbetsgivarpolitik, arbets-
rätt, att företräda myndigheten vid kollektivavtals- 
förhandlingar, att utveckla samarbetet med arbetstagar-
organisationerna samt organisatorisk och social arbets-
miljö.

Avdelningen ansvarar även för kompetensförsörjning 
inklusive myndighetens utbildningsverksamhet, chef- 
och medarbetarskap inklusive värderingsfrågor, lika-
behandling samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
Vidare ansvarar avdelningen för kansli- och berednings-
stöd till personalansvarsnämnden och nämnden för 
beredning av anställningsärenden, den löneadministra-
tiva delen inom Polismyndighetens administrativa cen-
ter samt personaldata och statistik till interna och 
externa parter.

Kommunikationsavdelningen
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att styra, 
samordna och utveckla myndighetens interna och 
externa kommunikation samt för att vara ett strategiskt 
och operativt kommunikationsstöd till hela myndighe-
ten.   

Rikspolischefens kansli
Rikspolischefens kansli ansvarar för stöd och strategisk 
rådgivning till rikspolischefen. 

Kansliet ansvarar även för bland annat 
¢¢ den nationella strategiska ledningsgruppens sam-
manträden och föredragningar inför rikspolischefen 
och att de ärenden som ska tas upp är så beredda att 
de kan ligga till grund för beslut
¢¢ koordinering av avdelningarna i syfte att stärka 
myndighetens samlade förmåga till strategisk sam-
ordning, förutom avdelningen för särskilda utred-
ningar
¢¢ analyser till stöd för rikspolischefen och den  
nationella strategiska ledningsgruppen. 

Kansliet är också myndighetens kontaktpunkt mot 
Regeringskansliet (Justitiedepartementet) och ansvarar 
även för insynsrådets sammanträden och samordning av 
regionpolisråden samt sekretariatsfunktionen för etiska 
rådet.

Kansliet ansvarar för stöd i myndighetens verksam-
hetsskydd, utom för de delar som it-avdelningen ansva-

rar för, och ska även genomföra och följa upp risk- och 
säkerhetsanalyser på nationell nivå. Vid kansliet �nns 
även en tillsynsfunktion. Funktionen är fristående från 
kansliet och verkar på direkt uppdrag av rikspolis- 
chefen. Tillsynsfunktionen genomför granskningar av 
verksamheten utifrån beslutad tillsynsplan.

Avdelningen för särskilda utredningar
Avdelningen för särskilda utredningar ansvarar för att 
handlägga ärenden enligt förordningen (2014:1106) om 
handläggning av ärenden om brott av anställda inom 
polisen och vissa andra befattningshavare. Avdelningen 
bedriver också underrättelsearbete inom sitt ansvars-
område.

Avdelningen är fristående från övrig verksamhet 
inom Polismyndigheten. Avdelningschefen tillsätts av 
regeringen och avdelningen har en egen anslagspost i 
Polismyndighetens regleringsbrev. Avdelningens verk-
samhet redovisas i en separat årsrapport.

Internrevision
Vid Polismyndigheten �nns även internrevisionen som 
är en fristående organisatorisk enhet, placerad direkt 
under rikspolischefen. Internrevisionens uppdrag är att 
granska och lämna förslag till förbättringar av myndig-
hetens process för intern styrning och kontroll.

Polismyndighetens insynsråd samt etiska råd
Polismyndigheten har en rikspolischef som är högst 
ansvarig. Den demokratiska insynen i myndigheten sker 
genom ett nationellt insynsråd, Polismyndighetens 
insynsråd, som inte är beslutande. Insynsrådets roll är 
att utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge 
rikspolischefen råd.

Utöver det nationella insynsrådet �nns även sju  
regionpolisråd. Det är i regionpolisråden, där region-
polischefen är ordförande, som medborgarnas insyn i 
myndigheten säkerställs på regional nivå. Ledamöterna 
i insynsråden utses av regeringen, efter nominering av 
riksdagspartierna. De ska ha partipolitisk erfarenhet 
och breda kontaktytor i samhället.

Insynsrådet har även i uppdrag att informera sig om 
verksamheten vid regionpolisråden och särskilt följa 
den verksamhet som bedrivs enligt förordningen 
(2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av 
anställda inom polisen och vissa andra befattnings-
havare. Det senare gäller även regionpolisråden på  
regional nivå.

Vid Polismyndigheten �nns även ett etiskt råd som 
på rikspolischefens begäran ska bistå Polismyndigheten 
i frågor som kräver särskilda etiska överväganden.
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Inledning

I det följande avsnittet redovisas resultaten av Polismyn-
dighetens kärnverksamhet. Verksamhetsresultatet kan 
bestå av både prestationer och effekter.1 Prestationer är 
relativt lätta att mäta, medan det är svårare med effek-
ter. De kan dessutom vara svåra att härleda till speci�ka 
verksamheter eller insatser. Resultatredovisningar foku-
serar därför ofta på prestationer och i mindre omfatt-
ning på effekter. Detta gäller även för redovisningen av 
Polismyndighetens verksamhetsresultat i denna årsredo-
visning. 

I resultatredovisningen �nns redogörelser för verk-
samhetens resultat i förhållande till de långsiktiga målen 
för verksamheten, samt i förhållande till de strategiska 
initiativen (kortsiktiga mål). Redovisningen är indelad 
efter processerna Brottsförebyggande arbete, Utredning 
och lagföring, Service och Kompetensförsörjning. I kapitlet 
redogörs även för polisens ingripandeverksamhet, verk-
samhetsutveckling, samt för de återrapporteringskrav 
och uppdrag som framgår av regleringsbrevet för 2018.

I bilaga 1 – Läsanvisningar �nns utförligare informa-
tion om osäkerhetsfaktorer som påverkar redovisningen 
och analysen av resultatet. Här �nns även en redovis-
ning av centrala begrepp. Vidare beskrivs i bilaga 9 – 
Ärendestatistik centrala mått och indikatorer som 
används i redovisningen.

Långsiktiga mål
Polisen leder det brottsbekämpande arbetet.

¢¢ Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss.

¢¢ Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att 
anpassa verksamheten.

¢¢ Vi förhindrar brott från att begås.

¢¢ Vi har förbättrat vårt utredningsresultat.

Polismyndigheten är en del av rättsväsendet vars mål är 
den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Med rätts-
säkerhet menas att rättsskipning och annan myndig-
hetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig, samt 
bedrivas med hög kvalitet. Med rättstrygghet avses att 
enskilda personer ska vara skyddade mot brottsliga 
angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och egendom. 
Tillsammans med andra myndigheter inom och utom 
rättsväsendet ska polisen genom sina insatser bidra till 

1)  Prestationer: De tjänster eller produkter som myndigheten åstadkommer  
för att uppfylla sitt åtagande. Slutprestationer är sådana som lämnar myndig-
heten och når mottagare i samhället. Effekter: Förändringar eller bevarade 
tillstånd i samhället som blir en följd av myndighetens insatser och som annars 
inte skulle inträffa.

målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten 
och öka människors trygghet. Polisens arbete ska syfta 
till att upprätthålla allmän ordning samt att i övrigt till-
försäkra allmänheten skydd och hjälp. Verksamheten 
ska bedrivas så att ett högt förtroende skapas och upp-
rätthålls.

Faktorer för måluppfyllelse
Myndighetens uppdrag är omfattande och komplext 
och verksamhetens resultat beror i hög utsträckning på 
vilka förutsättningar som förelegat. I denna årsredovis-
ning redovisas de huvudsakliga resultaten av verksam-
heten samt resonemang om och förklaringar till varför 
resultaten ser ut som de gör, där sådana kunnat identi-
�eras och bedöms relevanta. För att kunna bedöma och 
analysera verksamhetens resultat är det nödvändigt att 
identi�era de indikatorer/nyckeltal som bäst beskriver 
hur myndigheten har klarat uppdraget. Nedan följer en 
genomgång av vad Polismyndigheten anser har bety-
delse för att bedöma verksamhetens resultat. 

Att polisen är tillgänglig för medborgarna
En grundläggande förutsättning för att polisen ska 
kunna genomföra uppdraget med bibehållet förtroende 
och hög funktionalitet är att vi �nns tillgängliga när vi 
behövs. Det kan innebära att vara nåbar i olika kanaler 
– via telefon, på en polisstation eller på gatan. Det kan 
också innebära att vara korrekt bemannade, så att poli-
sen kan �nnas på plats när så krävs under dygnets alla 
timmar. 

Det här ställer höga krav både på operativ planering 
och på en stringent kompetensförsörjning med god 
framförhållning inom myndigheten. Viktiga underlag för 
att kunna bedöma tillgänglighet ur olika aspekter är 
exempelvis analyser av arbetstidens förläggning, resursen 
på lokalpolisområdesnivå, mångfald i organisationen 
och medborgarnas upplevelser av kontakter med polisen.

Att det som kommer in hanteras
Förmågan att omhänderta uppgiften att utreda ett brott 
eller handlägga ett förvaltningsrättsligt ärende rätt är 
kopplad till att ärenden sett över tid hanteras och av- 
slutas i den takt de kommer in. För att kunna bedöma 
myndighetens ärendehantering är därför utvecklingen av 
antalet öppna ärenden viktig, liksom hur många ären-
den där förundersökning inleds och redovisas. I analy-
sen av balansutvecklingen är in�ödets omfattning och 
struktur en viktig faktor.
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Att det går rimligt fort
Rimliga handläggningstider, det vill säga att brotts-
utredningar inte tar onödigt lång tid, är viktigt för både 
misstänkta och brottsutsatta men också för att möjlig-
heterna till bevisning inte ska försämras. En sen reak-
tion medför dessutom att kopplingen mellan den krimi-
nella handlingen och lagföringen blir mindre tydlig. 
Tiden det tar att utreda brott kan mätas på olika sätt. 
Tiden från det att ett ärende inkommer till polisen till 
dess att ärendet redovisas till åklagare speglar bäst den 
relevanta tidsåtgången för brottsutredningar. Rimliga 
handläggningstider är naturligtvis även viktigt när det 
gäller olika typer av förvaltningsrättsliga beslut.

Att lagföring sker
Ett grundläggande syfte med straf�agstiftningen är att 
få medborgarna att avhålla sig från att begå brott. Om 
det ska vara verkningsfullt så krävs att den kriminella 
handlingen med regelbundenhet leder till lagföring. Det 

�nns många olika sätt att mäta hur framgångsrikt arbe-
tet med att klara upp brott är. Av de mått Polismyndig-
heten förfogar över är antalet ärenden redovisade till 
åklagare och utredningsandelen – andelen ärenden 
redovisade till åklagare av alla ärenden som bearbetats – 
viktiga. Andelen positiva lagföringsbeslut i relation till 
alla beslut (lagföringskvot) används för att få en indika-
tion på kvaliteten i förundersökningarna.

Att polisen uppbär ett högt förtroende
Det är angeläget att de som utsatts för brott anser att de 
har fått ett professionellt bemötande av verksamheten, 
inte minst för förtroendet för vår verksamhet och där-
med för benägenheten att anmäla och delta i brotts-
utredningar som leder till att brott kan klaras upp. Det 
är även angeläget att brottsmisstänkta upplever utred-
ningsprocessen som rättvis och rättssäker. Det förtro-
ende som allmänheten känner för polisen påverkar den 
upplevda tryggheten och regelefterlevnaden.
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Brottsförebyggande verksamhet

Polislagen 2 § p.1
Till Polismyndighetens uppgifter hör att förebygga, 
 förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra 
störningar av den allmänna ordningen och säkerheten.

Långsiktigt mål enligt Polismyndig-
hetens verksamhetsplan
Vi förhindrar brott från att begås.

Regeringens mål för den brottsförebyggande verksam-
heten är att brottsligheten ska minska och att antalet 
brottsoffer ska bli färre. Polismyndigheten är en av �era 
myndigheter som ska bidra till måluppfyllelsen. Den 
brottslighet som polisen har att hantera tar sig över tid 
olika former och uttryck. Detta gör att polisens brotts-
förebyggande arbete måste vara �exibelt, proaktivt och 
anpassas till de förändringar som sker. Polisen kan dock 
inte på egen hand förebygga brott. Arbetet måste ske i 
samverkan med andra, såsom enskilda medborgare, 
kommuner, politiker, samfund samt närings- och fören-
ingsliv. 

Att mäta hur många brott som förebyggts genom en 
viss insats är svårt – hur ska vi kunna veta vad som hade 
skett om polisen inte genomfört en viss aktivitet? Det 
�nns vidare en mängd omständigheter utanför polisens 
kontroll som påverkar hur brottsligheten utvecklas.

I detta avsnitt redovisas resultat avseende polisens 
brottsförebyggande verksamhet. Fokus har riktats mot 
de områden som utgör de stora och väsentliga delarna 
av verksamheten och som inryms i det strategiska initia-
tivet ”Trygghet i lokalsamhället”. Hit hör exempelvis 
arbete med medborgarlöften, medborgardialoger och 
lokal samverkan, det brottsförebyggande arbetet i de 
utsatta områdena samt arbete mot terrorism. I avsnittet 
redovisas även andra viktiga brottsförebyggande in- 
satser som bedrevs under året. För det brottsförebyg-
gande arbetet redovisas dock inte kostnad per presta-
tion. Detta beror på att prestationer, exempelvis antal 
genomförda aktiviteter och insatser, inte dokumenteras 
och redovisas på ett heltäckande sätt. Därmed är det 
inte möjligt att kostnadsberäkna prestationerna. 

I Bilaga 1 – Läsanvisningar/faktorer till hjälp att tolka 
och förstå den brottsförebyggande verksamhetens resultat 
�nns en sammanställning av viktiga faktorer som på-
verkar möjligheten att bedöma effekter av den brotts-
förebyggande verksamheten. 

Sammanfattande bedömning
Att bedöma den brottsförebyggande verksamhetens 
resultat är komplicerat då det �nns en mängd osäker-
hetsfaktorer att ta hänsyn till (se Bilaga 1 – Läsanvis-
ningar/osäkerheter). Det �nns dock möjlighet att be-
döma resultat, avseende både prestationer och effekter, 
för de separata insatser och aktiviteter som genomförs.

De utfärdade medborgarlöftena har fortsatt att öka. 
Effekterna av detta arbete är dock för närvarande svåra 
att uppskatta. Polismyndighetens utvärdering av arbetet 
med medborgarlöften visade att arbetet med medbor-
garlöften ledde till ett mer effektivt brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete genom ett förbättrat sam-
arbete med kommuner och lokalsamhället. Medborgar-
löften och resultat från trygghetsundersökningar bidrog 
även till att polisen ökade sina aktiviteter i den egenini-
tierade verksamheten, vilket bidrog till att anmälda tra-
�kbrott och narkotikabrott ökade under året.

Brottsförebyggande rådet (Brå)2 har följt arbetet med 
medborgarlöften i fyra utvalda områden och konstate-
rar att polisen i de studerade områdena har kommit en 
bra bit på vägen i införandet av medborgarlöftena, men 
att arbetet än så länge visar på ytterst små förändringar 
i medborgarnas känsla av delaktighet, förtroende för 
polisen och trygghet. 

En viktig del av den brottsförebyggande verksamhe-
ten är narkotikabekämpning. I de lokalpolisområden där 
man inriktade narkotikabekämpningen mot den öppna 
handeln, och lyckades upprätthålla kontinuitet, såg man 
ganska snart resultat. En effekt av inriktningen mot den 
öppna handeln var att handeln började �ytta mellan 
olika platser, beroende på var insatserna skedde.  Därige-
nom kunde allmänna utrymmen, som upplevdes som 
otrygga av boende, återtas från kriminella grupperingar.

Antalet anmälda bedrägeribrott ökade mycket kraf-
tigt under 2018. Det brottsförebyggande arbetet mot 
bedrägeribrott som bedrivits var dock framgångsrikt 
och �ck stort genomslag. En rad åtgärder, både reaktiva 
och proaktiva, vidtogs både inom polisen och hos rele-
vanta aktörer för att försvåra bedrägerier generellt samt 
andra brott på området ”Brott mot äldre”. 

Genom Trygga trappan, ett nationellt metodstöd, 
arbetade polisen med att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i trappuppgångar i �erfamiljsbostäder. 
Enligt boende och fastighetsägare ledde Trygga trappan 
till minskad brottslighet och i vissa fall även ökad trygg-
het. Även arbetet med metodstödet Båtsamverkan gav 
positiva resultat och antalet tillgrepp av utombords-
motorer minskade över riket.

2)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Polisens arbete med medborgarlöften. 
Fallstudier från fyra områden i Sverige. Rapport 2018:14.
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Det faktum att det �nns påvisbara resultat i ett urval 
aktiviteter och insatser ska inte tolkas som att alla poli-
sens brottsförebyggande aktiviteter och insatser upp-
visar ett positivt resultat. Det är emellertid Polismyndig-
hetens uppfattning att det brottsförebyggande arbetet 
bidrar till att förhindra att brott begås.

Under 2018 redovisades 9,4 miljoner timmar för 
verksamhetsgrenen brottsförebyggande arbete (varav 
7,8 miljoner timmar avsåg planlagd verksamhet), vilket 
är en marginell minskning jämfört med 2017.3 

Lokal samverkan med medborgaren i fokus
Lokal samverkan, med medborgardialoger och med-
borgarlöften som viktiga verktyg, är centrala delar i 
polisens styrmodell och syftar genom långsiktigt arbete 
till effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande 
åtgärder. I lokalsamhället är utmaningen att lösa allt 
mer komplexa problem som organiserad brottslighet 
och våldsbejakande extremism, men också utanförskap 
i vissa socioekonomiskt utsatta områden. Medborgar-
löften och samverkansöverenskommelser ska säkerställa 
att polisens verksamhet på lokal nivå prioriteras utifrån 
den lokala problembilden.

Lokal samverkan
Samverkan, framförallt med kommunerna, är av av-
görande betydelse för polisen i strävan att minska 
brottsligheten. Samverkan skapar förutsättningar för att 
få en samsyn kring brottsligheten, vilket ger möjlighet 
till ett uthålligt, mer långsiktigt, arbete och leder till att 
aktiviteter kan genomföras med större effektivitet än 
om parterna genomför aktiviteter utan samordning.

Ett viktigt verktyg i detta arbete är samverkans- 
överenskommelser som skapar struktur och systematik i 
samverkan mellan polis och kommun. Överenskommel-
ser bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa sam-
syn på brotts- och otrygghetsproblemen, liksom på 
olika roller och arbetsfördelning mellan parterna.4 De 
lokala samverkansöverenskommelserna ligger till grund 
för polisens medborgarlöften. 

Vid utgången av 2018 fanns det samverkansöverens-
kommelser i 286 av landets 290 kommuner. Det är en 
ökning jämfört med 2017 då man utfärdat samverkan-
söverenskommelser i 282 av landets 290 kommuner. 

Kommun- och områdespolisernas roll och uppdrag 
är viktigt och arbetet fortsätter att utvecklas i syfte att 
säkerställa kontinuitet och långsiktighet i det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbetet i samverkan 

3)  Kvaliteten i Polismyndighetens tidredovisning har brister. Mer information 
om tidredovisningen finns i bilaga 1 – Läsanvisningar.

4)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2016: Samverkan i lokalt brottsförebyg-
gande arbete (reviderad utgåva).

med kommuner och andra lokala aktörer. Samtliga 290 
kommuner har tillgång till en kommunpolis och det 
�nns nu 198 kommunpoliser (varav 30 % kvinnor och 
70 % män), en minskning jämfört med 205 i december 
2017. I vissa fall �nns �era kommunpoliser i samma 
kommun, och i andra fall �nns kommunpoliser som 
ansvarar för �era kommuner samtidigt. 

Antalet områdespoliser har ökat kraftigt och är nu 
616 (varav 30 % kvinnor och 70 % män) jämfört med 580 
i december 2017. De �nns nu i 90 av de 95 lokalpolis-
områdena, jämfört med december 2016 då det fanns 
områdespoliser i drygt hälften av lokalpolisområdena.

Medborgardialog 
Medborgardialoger är utgångspunkten i arbetet med att ta 
fram medborgarlöften. Dialogerna ger en fördjupad kun-
skap om den lokala lägesbilden och stärker relationer som 
bidrar till att medborgarnas förtroende för polisen ökar. 

I områden med hög social utsatthet, kriminalitet  
och ordningsstörningar är otryggheten ofta högre och 
tilliten till polisen lägre. Dessutom �nns det en allmän 
obenägenhet att delta i rättsprocesser. För att polisen 
ska kunna genomföra medborgardialoger i dessa områ-
den krävs initiala aktiviteter för att förbättra de boendes 
förtroende för rättsväsendet. 

Under 2018 genomfördes medborgardialoger i 286 
av landets 290 kommuner. Det är en minskning jämfört 
med 2017 då medborgardialoger genomfördes i 288 
kommuner. 

Under 2018 genomförde Polismyndigheten utveck-
lingsinsatser i syfte att öka tillgängligheten till polisen 
och underlätta medborgarnas kontakter med polis. 
Utvecklingsinsatserna ligger i linje med strategin för 
medborgarmötet och medför en ökad tillgänglighet, 
bland annat via digitala kanaler och automatiserade 
tjänster. Läs mer om polisens serviceprogram 2024 i 
avsnittet Verksamhetsutveckling. 

Medborgarlöften
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyg-
gande och trygghetsskapande arbete. Detta ska nås 
genom att polisen bygger förtroende, och engagerar och 
involverar medborgare tillsammans med lokalsamhäl-
lets aktörer. 

Medborgarlöften 
¢¢ fokuserar på sådant som de som bor och verkar i ett 
område upplever som viktigt för att de ska känna 
sig trygga och säkra
¢¢ beskriver vad polisen, kommunen och andra aktörer 
i lokalsamhället lovar att åstadkomma tillsammans 
med medborgarna för att hantera lokala problem
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¢¢ är en utveckling och förstärkning av nuvarande  
samverkansöverenskommelser mellan polis och 
kommun
¢¢ är tidsatta och konkreta aktiviteter som tar sin  
utgångspunkt i den lokala lägesbilden
¢¢ är en del av lokalpolisområdenas verksamhets- 
planering.

Vid utgången av 2018 fanns utfärdade medborgarlöften 
i 287 av landets 290 kommuner. Detta är en ökning i för-
hållande till de 280 kommuner som hade medborgar-
löften vid utgången av 2017. I de kommuner där löften 
mellan polis och kommun inte upprättats tar polisen 
fram ensidiga löften. 

En sammanställning av de medborgarlöften som 
gavs under 2016 visade att det vanligaste upplevda pro-
blemområdet var ”en problematisk tra�ksituation”, där 
aktiviteter kopplade till löftena omfattade allt från kon-
troller av hastigheter och mopeder till motiverande sam-
tal med rattfyllerister, uppstart av tra�kråd, föreläs-
ningar om tra�k och trygghetsvandringar kring utsatta 
vägavsnitt. Därefter angavs ”otrygghet i offentlig miljö” 
som det vanligaste problemområdet. Exempel på åtgär-
der eller aktiviteter var förstärkning av belysning, trygg-
hetsvandringar och högre polisiär närvaro (även med 
mobila poliskontor). Andra vanliga problemområden 
var narkotika, stölder, inbrott samt skadegörelse. 

Resultat från nationella trygghetsundersökningen 
(NTU) 2018 styrker denna bild. Medborgare i åldern 
16–84 år upplever i stor eller viss utsträckning problem 
med fortkörning i det egna bostadsområdet5 (52 %). 
Även så kallad buskörning och nedskräpning upplevs 
som problematisk (36 %). Skadegörelse följer därefter 
(32 %). Var sjätte person (16 %) upplever problem i sitt 
lokala område med personer eller gäng som bråkar och 
stör. Öppen narkotikahandel i det egna bostadsområdet 
upplevs som ett problem, till stor eller viss utsträckning, 
av 13 procent av medborgarna. En dryg fjärdedel (29 %) 
av medborgarna upplever att polisen bryr sig om de pro-
blem som �nns i det egna bostadsområdet.6 I den andra 
skalan �nns en dryg fjärdedel (28 %) som upplever att 
polisen bryr sig i liten utsträckning eller inte alls. 

5)  Frågan är formulerad som: I vilken utsträckning upplever du att följande är 
ett problem i området där du bor? a) Nedskräpning b) Skadegörelse c) Klotter  
d) Fortkörning e) övrig störande körning med moped, bil eller andra motor-
fordon f) Personer påverkade av alkohol eller droger utomhus g) Gäng som 
uppehåller sig i området h) Personer som bråkar eller stör i) Öppen narkotika-
handel. En kompletterande fråga ställs kring i vilken utsträckning intervju- 
personen tycker att polisen bryr sig om problem som finns i området där den 
bor.

6)  20 procent upplever att polisen i liten utsträckning bryr sig och 8 procent att 
polisen inte bryr sig alls. Hela 25 procent av medborgarna upplever inga pro-
blem i området där de bor. En knapp femtedel (18 %) vet inte/har ingen åsikt.

Till följd av bland annat medborgarlöftena och resul-
tat från trygghetsundersökningar har polisen ökat sina 
aktiviteter i den egeninitierade verksamheten vilket har 
bidragit till att anmälda tra�kbrott och narkotikabrott 
ökat under året.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har på uppdrag av 
Polismyndigheten genomfört en utvärdering av med-
borgarlöften i fyra områden.7 Brå konstaterar att fram-
steg har gjorts i och med arbetet med medborgarlöftes-
modellen, men att arbetet kantats av problem med in-
förandet och svårigheter framförallt vad gäller priori- 
teringar och förankring. Uppföljningen visar att det 
endast skett små förändringar i medborgarnas känsla av 
delaktighet, förtroende för polisen och trygghet. Några 
noterbara förändringar av brottsligheten i de fyra stude-
rade områdena har inte heller registrerats. Brå lämnar 
fem rekommendationer för det vidare arbetet till Polis-
myndigheten:
¢¢ Tydliggör prioriteringen av medborgarlöftena.
¢¢ Stärk kunskapen om och förståelsen för löftena 
inom polisen.
¢¢ Gör vissa förtydliganden i metodstödet.
¢¢ Överväg en mer anpassad ambitionsnivå.
¢¢ Fortsätt uppföljningen och utvärderingen av arbetet.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
genom medborgarlöften 
Polismyndigheten ska analysera och bedöma om arbetet 
med medborgarlöften lett till ett mer effektivt och trygg-
hetsskapande arbete, samt vilka brottsförebyggande 
resultat som uppnåtts med metoden. Medborgarlöfte är 
en svensk metod som handlar om att lyssna och berätta 
vad polisen gör och resultatet av arbetet. Syftet är att 
föra polisen närmare medborgarna, tydliggöra samver-
kan med lokalsamhället samt möjliggöra dialog med 
medborgarna kring uppdrag och prioriteringar. Meto-
den innebär bland annat att kunskap och engagemang 
hos medarbetare, medborgare, kommuner och andra 
aktörer i lokalsamhället ska tas till vara på ett bättre 
sätt.

Polismyndigheten har genomfört en utvärdering av 
metoden medborgarlöften i varje polisregion. Det som 
har bedömts i utvärderingen är om medborgarlöftena 
bidragit till mer effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Utöver den utväderingen har 
underlag som legat till grund för analys och bedömning 
varit Brottsförebyggande rådets (Brå) utvärdering av 
polisens arbete med medborgarlöften i fyra områden i 
Sverige samt två studentarbeten från Malmö Universitet.

7)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Polisens arbete med medborgarlöften. 
Fallstudier från fyra områden i Sverige. Rapport 2018:14.
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Polismyndighetens bedömning är att arbetet med 
medborgarlöften har lett till ett effektivare brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbete genom ett för-
bättrat samarbete med kommuner och lokalsamhället, 
samt att strukturen av det gemensamma arbetet förbätt-
rats vilket i sin tur skapat fokus på konkreta frågor och 
insatser utifrån dessa. Exempel som visar detta är:
¢¢ Samverkan mellan kommun, civilsamhälle och  
polisen har främjats av medborgarlöftena. Ingången 
till polisen har i många fall blivit lättare och arbetet 
med medborgarlöftena har systematiserat sam- 
verkan med kommunen. Utöver den gemensamma  
lägesbilden som ligger till grund för problembilder 
har �era konkreta aktiviteter utlovats som sedan 
följts upp. 
¢¢ Medborgarlöften har också medfört att det brotts-
förebyggande arbetet prioriterats tydligare och att 
det blivit mer eller mindre tvingande. Den ömsesidi-
ga förståelsen för den lokala problembilden och se-
dermera samverkansöverenskommelser har ökat och 
det har vidare lett till ett ökat förtroende i lokalsam-
hället vilket haft en positiv inverkan på det trygg-
hetsskapande arbetet. 
¢¢ Samverkan mellan kommun, polis och civilsamhälle 
har förtydligats och detta har i sin tur en positiv  
effekt på lokalsamhällets engagemang i det brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Arbe-
tet har bidragit till ett större engagemang och förstå-
else för samverkan såväl internt såväl som externt. 

Metoden har även bidragit till en mer systematisk följ-
samhet till myndighetens planerings- och uppföljnings-
process och �er brottsförebyggande aktiviteter har pla-
nerats och genomförts.

Utveckling av metoden
Brottsförebyggande rådets och Malmö universitets 
utvärdering är samstämmig med Polismyndighetens 
utvärdering avseende samverkan mellan polis och kom-
mun, som väsentligt har förbättrats i arbetet med med-
borgarlöften. Dock påvisar samtliga utvärderingar även 
det problematiska med att metoden tagits fram av poli-
sen, och att kommunen sedan förväntas samverka. För-
ståelsen för metoden har dock efter hand ökat och sam-
verkan utifrån medborgarlöftena har strukturerats och 
förbättrats på �era håll i landet. 

Bedömningen är att metoden för arbetet med med-
borgarlöften inte används fullt ut. I vissa fall saknas 
kunskap om metoden vilket försvårar arbetet. Förhål-
landet mellan samverkansavtalen och medborgarlöftena 
är inte heller tydligt och metoden skulle tjäna på att 
utvecklas och förtydligas i vissa delar. Vidare krävs en 
bredare kunskapsspridning om metoden då det upplevs 

sårbart att enbart vissa funktioner inom myndigheten 
har kompetensen.

Arbetet med medborgarlöftena är avhängigt tillräck-
liga resurser. Kommunpoliserna är väsentliga i samver-
kan med kommunen, och områdespoliserna i det brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Områdes-
poliserna är fundamentet för att medborgarlöftena ska 
kunna realiseras men upplever endast i begränsad om-
fattning att de kan arbeta fredat med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Dock 
inbegriper arbetet med medborgarlöften �er funktioner 
än områdespoliser. Andra funktioner inom polisen 
såsom IGV-personal fyller en viktig roll för det brotts-
förbyggande och trygghetsskapande arbetet.

En brist är dock att effekterna av genomförda aktivi-
teter i mycket liten omfattning mäts eller följs upp, däre-
mot sker i regel alltid uppföljning av genomförda aktivi-
teter. Tillgängliga verktyg för uppföljning av aktivite-
terna används inte i hela organisationen vilket försvårar 
spårbarheten och uppföljningen av arbetet. Detta leder i 
sin tur till att det blir svårt att utvärdera effekterna av 
medborgarlöften.

Av tillsynsplanen för 2018 framgår att Polismyndig-
hetens tillsynsfunktion avser att granska om det brotts-
förebyggande arbetet inom lokalpolisområdena över-
ensstämmer med verksamhetens prioriteringar och 
intentioner. Tillsynen är planerad att genomföras under 
2019.

Områdespoliser på lokalpolisområdesnivå
Polismyndigheten ska redovisa i vilken utsträckning det 
�nns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och i 
vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontakt-
skapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. I uppdragsbeskrivningen för områdespolis8 står 
att det i varje lokalpolisområde ska �nnas en polisiär 
funktion som arbetar långsiktigt med kontaktskapande, 
brottsförebyggande och förtroendeskapande arbete. 
Funktionen ska svara upp mot de åtaganden som gjorts 
i samverkansöverenskommelser och i medborgarlöften 
där arbetet ska bedrivas uthålligt och med kontinuitet. 
Områdespoliserna ska arbeta i ett utpekat geogra�skt 
ansvarsområde inom lokalpolisområdet.9  

För att skapa ett underlag till bedömning och analys 
har Polismyndigheten genomfört en enkätundersökning 
som riktats till funktionen områdespolis.10 Frågorna i 

8)  Uppdragsbeskrivning för områdespolis (A149.893/2015).

9)  Områdespoliser – Strategisk inriktning (A177.727/2016).

10)  Poliser som vid utgången av april 2018 var bemannade mot funktionen  
områdespolis. Totalt var 596 poliser bemannade i funktionen och alla fick en 
enkät skickad till sig genom personligt e-brev. Svarsfrekvensen var 43 procent, 
vilket bedömts som representativt för gruppen områdespoliser.

20 POLISENS ÅRSREDOVISNING 2018RESULTATREDOVISNING



enkäten bygger på Nationella strategiska ledningsgrup-
pens promemoria Områdespoliser – Strategisk inrikt-
ning.11 

Av de 254 områdespoliser som svarade framkommer 
att 79 procent (200) har ett utpekat geogra�skt ansvars-
område. Avseende frågan om i vilken utsträckning 
områdespoliser arbetar fredat med kontaktskapande 
och brottsförebyggande arbete har en bedömning av 
begreppet fredat gjorts utifrån parametern att minst 70 
procent av arbetet ska bedrivas i enlighet med detta. Det 
innebär att kommendering till andra uppdrag inte ska 
överstiga 30 procent av tjänstgöringstiden. I förhållande 
till detta kan konstateras att endast 11 procent av de 
som svarat (28) kan arbeta fredat med kontaktskapande 
och brottsförebyggande arbete. 

Bedömningen är att myndighetens områdespoliser 
endast är i begränsad omfattning kan arbeta fredat med 
kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsska-
pande arbete. Det kan också konstateras att kommende-
ring till annan verksamhet sker i olika omfattning under 
året men att det under sommaren sker i högre grad. 
Områdespolisarbetet får alltså under sommaren i stora 
delar ge vika för annan verksamhet. Kontinuiteten i 
arbetet med kontakt, trygghet och brottsförebyggande 
åtgärder reduceras således under sommaren.

De�nitionen av områdespolis tillämpas olika och 
arbetsuppgifterna varierar stort över landet. Funktionen 
som områdespolis saknas i arbetsordningen och därför 
saknas en koppling till polisens processer. Avsaknaden 
av de�nition av områdespolisens funktion bidrar till ett 
ökat tolkningsutrymme för vad funktionen syftar till. 

Utsatta områden 
I detta avsnitt beskrivs arbetet i de utsatta områdena.12  
Detta är en samlingsterm för tre olika områdestyper: 
utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta 
områden. För att underlätta läsningen har vi kursiverat 
samlingstermen.

I dag lever ca 550 000 personer, eller drygt 5 procent 
av Sveriges befolkning i något av de 61 områden som 
klassi�cerats som utsatta områden. Dessa områden 
präglas av låg socioekonomisk status, kriminell påver-
kan på lokalsamhället, allmän obenägenhet att delta i 
rättsprocesser, parallella samhällsstrukturer och vålds-
bejakande extremism. 

Under 2018 tog Polismyndigheten fram en strategi 
(se nedan) för arbetet i de utsatta områdena.13 Strategin 

11)  Områdespoliser – Strategisk inriktning (A177.727/2016).

12)  För en närmare beskrivning av de olika områdestyperna, se Polismyndigheten 
(2017): ”Utsatta områden. Social ordning, kriminell struktur och utmaningar 
för polisen”.

13)  Polismyndighetens strategi för arbete i utsatta områden (PM 2018:26).

anger hur polisen ska arbeta i utsatta områden för att 
stävja en fortsatt negativ utveckling och för att säker-
ställa och förbättra det långsiktiga arbetet. Utveck-
lingen i områdena ska följas upp årsvis genom analys av 
förändringar i de lokala lägesbilderna och effekter som 
påverkar ett områdes utsatthet. 

Utvecklingen i de utsatta områdena följs även enligt 
uppdrag upp kvartalsvis, utifrån polisiärt relevanta indi-
katorer.14 I korthet visar resultaten att riskområden hade 
den högsta brottsbelastningen per 1 000 invånare för 
samtliga brottstyper, och även den högsta belastningen 
av högprioriterade händelserapporter. Noterbart är 
dock att belastningen (högprioriterade händelserappor-
ter) för riket ökade något, medan den minskade i utsatta 
områden. Andelen högprioriterade händelser är dock 
fortsatt högre i de utsatta områdena än i riket i stort. 

Antalet anmälda brott (av de aktuella brottstyperna) 
i utsatta områden minskade under 2018 jämfört med 
2017. Detta gällde för samtliga brottstyper utom över-
grepp i rättssak som istället ökat kraftigt. Avseende nar-
kotikabrott har utsatta områden en lägre belastning per 
1 000 invånare än totalt för riket och övriga utsatta 
områden. I de särskilt utsatta områdena ökade vapen-
brott jämfört med 2017. De särskilt utsatta områdena 
har även den högsta belastningen per 1 000 invånare 
avseende anmälda vapenbrott.   

Under 2018 skedde totalt 119 bekräftade skjutningar 
i eller med koppling till utsatta områden, vilket motsva-
rar 38 procent av samtliga skjutningar under samma 
period. I de skjutningar som inträffat under 2018 har 23 
personer avlidit och 60 skadats. Skjutningarna kan 
kopplas till 35 utsatta områden (14 utsatta områden, 4 
riskområden och 17 särskilt utsatta områden). 

Problematiken i utsatta områden kräver krafttag från 
hela samhället. I arbetet ingår därför ett långsiktigt före-
byggande och repressivt arbete i nära samverkan med 
andra relevanta samhällsaktörer. I utsatta områden är 
otryggheten bland kvinnor större än i andra områden, 
och barn kommer i tidig ålder i kontakt med kriminella 
aktörer.15 Därför är även jämställdhets- och barn- 
perspektivet en viktig del i arbetet framåt.

14)  De utvalda indikatorerna är skjutningar i, eller med koppling till de utsatta 
områdena, händelserapporter (HR) med hög prioritet (1 eller 2), antal 
anmälda narkotikabrott, antal anmälda vapenbrott, antal anmälda brott om 
skadegörelse, bilbrand eller brand på annat motorfordon, antal anmälda 
olaga hot (ej internetrelaterade) samt antal anmälda brott om övergrepp i 
rättssak. För samtliga resultat se även ”Utsatta områden – redovisning av indi-
katorer, januari-december 2018” (A097.077/2018).

15)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Utvecklingen i socialt utsatta områden 
i urban miljö 2006–2017. Rapport 2018:9.
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Arbetet i utsatta områden 
Polismyndigheten tog under 2018 fram en strategi för 
arbete i utsatta områden. Strategin beskriver de lång- 
siktiga målen och anger hur Polismyndigheten ska ope-
rationalisera arbetet med en långsiktig vision att det inte 
ska �nnas några utsatta områden i Sverige. Målet med 
arbetet i de utsatta områdena är att det ska �nnas en god 
förmåga att bekämpa brottsligheten i lokalsamhället 
över tid där alla medborgare ska ha samma rätt till 
säkerhet och trygghet. Polisen ska främja de demokra-
tiska värdena och ett jämställt samhälle ska eftersträvas. 
På kortare sikt ska polisen vända utvecklingen i utsatta 
områden så att tryggheten ökar och det �nns god för-
måga att bekämpa brott. Strategin operationaliserar 
målen genom tre huvudinriktningar som beskriver hur 
polisen ska arbeta i utsatta områden: 
¢¢ genom att vara en fysiskt närvarande polis, som  
arbetar relationsskapande och gränssättande med 
åtgärder utifrån lokal lägesbild
¢¢ genom att ha en samordnad förmåga, med helhets-
syn utifrån polisens samlade resurser och förmågor
¢¢ genom samverkan med relevanta samhällsaktörer, 
myndigheter och det privata näringslivet strukture-
rat arbeta långsiktigt förebyggande mot de gemen-
samma lokala mål som tas fram genom samverkans-
avtal.

Av strategin framgår att det ska �nnas tillräckliga resur-
ser på permanent basis för att omhänderta den proble-
matik som har identi�erats i den lokala lägesbilden och 
att personal i lokalpolisområdet ska ges förutsättningar 
att arbeta kontinuerligt och långsiktigt i sitt geogra�ska 
område. De huvudinriktningar som polisen har, tillsam-
mans med behovet av tillräckliga resurser, gäller både 
för att hantera utsatta och särskilt utsatta områden och 
för att förhindra att riskområden utvecklas i negativ 
riktning. Det är dock viktigt att poängtera att proble-
men inte endast kan lösas av polisen, utan att det krävs 
förenade krafttag från hela samhället.

Polismyndigheten har påbörjat arbetet med regio-
nala handlingsplaner för att omhänderta strategin vil-
ken ytterligare kommer förstärka myndighetens arbete 
med att föra polisen närmare medborgarna och 
bekämpa brott mer effektivt i utsatta områden.

Parallellt pågår ett antal utvecklingsarbeten inom 
Polismyndigheten som syftar till att utveckla lokal sam-
verkan på både kort och lång sikt mot gemensamma 
mål. En central komponent i detta utvecklingsarbete är 
lägesbilder i olika tidsperspektiv, som lägger grunden 
för samarbete kring olika åtgärder för att motverka de 
problem som påverkar brottsutveckling och otrygghet. 
Exempel på denna typ av utvecklingsarbeten är 

¢¢ Polismyndighetens projekt som drivs med stöd av 
MSB:s 2:4 medel – Ökad lokal krisberedskapsförmå-
ga för att motverka organiserad brottslighet, social 
oro och antagonistiska hot
¢¢ Brås projekt – Effektiv samordning kring trygghet 
(EST) – som prövas i sju lokalpolisområden. 

Vidare har Polismyndighetens nationella forsknings- 
cirkel bistått departementet med sakkunskap till stöd 
för framtagandet av en nationell socialpreventiv strategi. 
Den nationella forskningscirkeln består av representan-
ter från Malmö Universitet, Brå, MSB, länsstyrelser, 
kommuner och polisen, alla med erfarenhet av att 
arbeta i eller med utsatta områden. Syftet är att utifrån 
olika perspektiv diskutera situationen i dessa områden 
och tillsammans komma fram till åtgärder som fungerar 
för att hindra den negativa utvecklingen. Forskningscir-
keln avslutades under 2018.

Polismyndigheten utvecklade under 2018 även nya 
modeller för att kartlägga kriminella strukturer och 
påverkan i områden. Detta gjordes för att öka den 
interna samordningen i arbetet mot de individer som 
ingår i de kriminella strukturerna, men även som ett 
underlag för extern samverkan. 

Under året genomförde Polismyndigheten ett antal 
konferenser för att främja erfarenhetsutbyten mellan 
lokalpolisområden. Dessutom pågår olika projekt i 
dessa områden, exempelvis snabbare lagföring16, för att 
ytterligare stärka förmågan att vända utvecklingen. 
Myndigheten ser även över behovet av kompetens-
höjande utbildning för att möta den särskilda kunskap 
som behövs för att arbeta med problematiken i utsatta 
områden.

Åtgärder mot narkotika i utsatta områden
I samtliga utsatta områden �nns ett stort behov av att 
agera mot narkotika. De kartläggningar som genom-
förts, visar att i de �esta utsatta områdena �nns �era 
platser där handeln med narkotika bedrivs öppet. Detta 
påverkar i sin tur både förekomsten av brott och kon-
centrationen av kriminella i området. Vid lokalpolisom-
rådena fokuserar man i de �esta fall på unga och på 
platser där handeln med narkotika sker öppet. Handeln 
sker ofta i nära anslutning till platser där allmänheten 
vistas, exempelvis vid torg, lokala butiker och i anslut-
ning till kommunikationsplatser vilket även påverkar 
känslan av otrygghet hos de boende i området. 

Arbetssättet mot narkotika skiljer sig inte från hur 
polisen arbetar med det i andra områden, men intensite-

16)  Snabbare lagföring är ett regeringsuppdrag för att korta handläggnings-
tiderna genom hela rättskedjan för enkla brott.
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ten på insatserna är generellt högre. Utformningen av 
verksamheten, och omfattningen av densamma, ser 
olika ut mellan olika lokalpolisområden. Exempelvis i 
polisområde Malmö har fokusgrupper tilldelats ansvar 
för att stödja områdespolisen, vilket skapar både konti-
nuitet och en ökad förmåga till att agera både mot den 
öppna handeln samt mot aktörer som agerar i distribu-
tionsledet. Liknande förutsättningar saknas ofta i lokal-
polisområden i mellanstora städer som har utsatta 
områden. 

I de lokalpolisområden där man inriktat narkotika-
bekämpningen mot den öppna handeln, och lyckats 
upprätthålla kontinuitet, ser man ofta ganska snart 
resultat. En effekt av inriktningen mot den öppna han-
deln framförallt i mindre städer, är att handeln börjat 
�ytta mellan olika platser, beroende på var insatserna 
sker. Ett annat modus är att man övergår till att stämma 
träff med köpare utanför området och levererar varorna 
med bil eller moped. I ett antal lokalpolisområden har 
man noterat att ensamkommande och asylsökande 
utnyttjas för att nå kunder utanför området. Exempel på 
detta har noterats i bland annat Borås och i Stockholm. 

Polisens insatser mot narkotika i utsatta områden rik-
tar sig ofta mot individer som är bosatta i området, men 
som har en god förmåga att för�ytta sig såväl nationellt 
som internationellt. Därför har polisen �era internatio-
nella insatser och insatser i andra delar av Sverige, som 
förvisso inte sker i utsatta områden men som har stark 
koppling och påverkan på dessa områden. Ett sådant 
exempel är ett samarbete med främst den spanska poli-
sen. Genom kända svenska aktörer på spanska solkus-
ten identi�eras aktörer i Sverige som ansvarar för den 
organiserade smugglingen av narkotika. Genom att följa 
dessa aktörer ser Polismyndigheten säljare och köpare 
som är aktiva i utsatta områden. 

Samverkan i den myndighetsgemensamma satsningen 
mot grov organiserad brottslighet
Under 2018 bedrevs ett tiotal myndighetsgemensamma 
nationella insatser i utsatta områden. Insatserna var 
beslutade av Operativa rådet, och leddes av polisen. Det 
bedrevs ett tjugotal regionala operativa insatser beslu-
tade av de regionala samverkansråden med tillhörande 
underinsatser med koppling till utsatta områden. Polisen 
ledde en tredjedel av insatserna, och deltog i en majori-
tet av dem. 

Polismyndigheten arbetade under året med att leda 
arbetet i de myndighetsgemensamma regionala underrät-
telsecentren vars insatser beslutats av de samverkande 
myndigheterna. En kraftsamling av resurser skedde i tre 
utsatta områden. Ett myndighetsgemensamt arbete för att 
ta fram handlingsplaner för dessa tre områden genomför-
des under året. Arbetet upptog ungefär en tredjedel av 

antalet underrättelseärenden som bedrevs i centren och 
kommer pågå under 2019. Kraftsamlingen syftar också 
till att ta fram nya enhetliga metoder för att stödja arbetet 
i de utsatta områdena för att vända utvecklingen.

De nationella insatserna beslutade av Operativa 
rådet ledde 2018 till ett stort antal åtalade och dömda.17  
Två insatser, i polisregion Väst och i polisregion Öst, 
står för majoriteten av utfallet. I insatserna vidtog de 
samverkande myndigheterna andra åtgärder än tradi-
tionellt polisarbete. Till exempel användes förebyggande 
arbete i stället för lagföring för att stoppa vissa krimi-
nella. 

Utsatta områden – internationell information
Polismyndigheten påbörjade under 2017 ett arbete med 
att ta fram och införa en modell för kommunikation 
med utländska brottsbekämpande myndigheter. Model-
len ska tillämpas i lokalpolisområden med särskilt ut-
satta områdena, och den ska öka kunskap och förmåga 
att eftersöka, använda och delge internationell informa-
tion. Arbetet med modellen fortsatte under 2018, och 
fastställdes till att omfatta fyra huvudområden:
¢¢ utbildning av både yttre och inre personal i syfte att 
höja kunskap och kompetens inom internationellt 
polissamarbete 
¢¢ internationella kartläggningar av de i området mest 
brottsaktiva individerna tillsammans med registre-
ringar i internationella system18 av de personer som 
uppfyller kraven för internationella registreringar
¢¢ utbildning av utvalda, för området centrala, medar-
betare i de internationella systemen för att få egen 
behörighet och tillgång till informationen i syfte att 
underlätta informationsöverföringen 
¢¢ personlig kontakt och ett nära samarbete med den 
internationella operativa handläggaren (IOH) i po-
lisområdet. 

Regelbunden uppföljning sker två gånger per år där nya 
utbildningsbehov och nya brottsaktiva personer gås ige-
nom. Modellen är införd i fem polisområden där det 
�nns särskilt utsatta områden. Målsättningen är att den 
ska användas i alla lokalpolisområden i Sverige. Det 
skulle bland annat innebära att majoriteten av de brotts-
aktiva individer som �nns i Sverige, där internationellt 
intresse föreligger, kommer att vara registrerade i de 
internationella systemen SIS och EIS. Information om 
individerna är då tillgänglig för polisorganisationer i 
hela Europa och i vissa av Europols samarbetsländer, 

17)  I rapporten ”Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 
2018” (A548.578/2018) som lämnas till regeringen i mars kommer resultatet 
av den myndighetsgemensamma satsningen att redovisas.

18)  Schengen Information System, Europol Information System, Interpol.
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samtidigt som registreringarna för svensk polis genere-
rar nationellt värdefull information från övriga Europa.

Under arbetet med modellen har ett samarbete 
inletts med Tyskland som har drivit ett EU-�nansierat 
projekt under två år och vars inriktning har varit 
etniska subkulturer och dessas delaktighet i grov orga-
niserad brottslighet. 

Polisens arbete mot terrorism
Omvärldsbevakning
Terrorhotet mot Sverige är i dag klassi�cerat som ”för-
höjt hot” och bedöms som 3 på en 5-gradig skala.19 
Detta innebär att det troligen kommer att �nnas ett fåtal 
aktörer som har både avsikt och förmåga att genomföra 
terrorattentat i Sverige under det närmaste året. Det 
innebär att terrorattentat kan ske i Sverige. 

Sannolikt kommer nivån ligga kvar på åtminstone 
”förhöjt hot” de närmaste åren, men det kan inte uteslu-
tas att terrorhotet kan komma att höjas till en nivå över 
den nuvarande under den närmaste 3-årsperioden. 

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige 
består i dagsläget av omkring 3 000 hotaktörer. Av dem 
är drygt 2 000 våldsbejakande islamistiska extremister, 
medan övriga hotaktörer �nns i vit makt-miljön och 
autonoma miljöer. Detta innebär en tiodubbling av 
hotaktörerna under en tioårsperiod.

Bekämpning av terror
Vid utvärderingen av attentatet vid Drottninggatan 
framkom att de förberedelser myndigheten gjort under 
2016 och 2017 gett effekt. Polismyndigheten nådde en 
maximal operativ förmåga med resurser för respons20 
och ledning på 20 minuter. Inom 4 minuter hade Polis-
myndigheten tolkat inkommande information korrekt 
samt vidtagit korrekta åtgärder på alla ledningsnivåer. 
Inom 1 timme hade övriga polisregioner vidtagit säker-
hetshöjande åtgärder. 

Polismyndigheten fortsatte under 2018 detta struktu-
rerade arbete med åtgärder för att bättre motverka eller 
hantera terrorism. Den polistaktiska fortbildningen Pol-
kon (polisiär kon�ikthantering) fortsatte med en inrikt-
ning mot terrorattentat. Utbildningar och övningar 
inom kriminalpolisverksamhet samt ledning av operativ 
polisverksamhet har genomfördes med scenarion 
rörande terrorism. Därutöver gjordes utrustningssats-
ningar avseende skydd och verkan vilket ökade ingri-
pandeverksamhetens och insatsstyrkornas ingripande-
förmåga.

19)  Säkerhetspolischefen fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Nationellt 
centrum för terrorhotbedömning (NCT) lämnar underlag för beslutet.

20)  Uniformerad ingripandepolis samt insatsförmåga från regionen och natio-
nella insatsstyrkan.

Det har även skett samverkan med en rad aktörer 
under 2018. För att effektivisera samverkan med Säker-
hetspolisen i arbetet med att förhindra attentat har en 
modell för samarbete tagits fram och beslutats. Model-
len för reduktion av extremistmiljöer innebär tydlig-
gjorda ansvar, samarbete och ett fokus på individuella 
åtgärdsplaner mot hotaktörerna.

Polismyndigheten har bistått Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) i att ta fram en vägled-
ning för aktörsgemensam insatsplanering vid pågående 
dödligt våld. Detta stöd undanröjer de oklarheter som 
funnits mellan blåljusaktörerna kring ansvar och roller 
vid dessa situationer samt vilket risktagande som är 
rimligt. Vägledningen �nns på MSB:s hemsida och på 
polisens intranät. Utveckling av operativ samverkan 
med andra myndigheter eller samhällsaktörer som 
Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten 
och ambulanssjukvården fortsatte under 2018. 

Vidare har Polismyndigheten bistått Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) i arbetet med att ta fram 
ett stöd till kommuner och städer om hur säker stads-
planering kan göras för att skydda mot fordonsattacker. 
Vägledningen �nns tillgänglig för samtliga kommuner.

Under 2018 genomförde Polismyndigheten en vapen-
amnesti samt en sprängämnesamnesti i syfte att reducera 
mängden vapen och sprängämnen som �nns i samhället.

Polismyndigheten delredovisade 1 oktober 2018 upp-
draget att säkerställa ingripandeförmågan inom Polis-
myndigheten. Uppdraget slutredovisas 1 oktober 2019. 

Polisens arbete mot våldsbejakande extremism
Arbetet mot våldsbejakande extremism är inte en enskild 
myndighets ansvar, utan delas av hela samhället. De 
brottsbekämpande myndigheterna har ett ansvar för 
vissa delar, och kommuner och andra myndigheter har 
ett ansvar för andra delar. Polismyndigheten har tagit 
fram riktlinjer21 för arbetet mot våldsbejakande extre-
mism. I riktlinjerna slås det fast att polisen, utöver an-
svaret att hantera brottsligheten som kommer från de 
våldsbejakande miljöerna, har ett ansvar för det brottsfö-
rebyggande arbetet, som ska vara underrättelsedrivet och 
bedrivas i samverkan med andra myndigheter. Under 
2019 inleds det en översyn av dessa riktlinjer för att ytter-
ligare stärka framförallt det förebyggande arbetet.

Under 2017–2018 fortsatte utvecklingen av arbetet 
mot våldsbejakande extremism och riktlinjerna kom-
pletterades med ett stöd för det brottsförebyggande 
arbetet.22 Ytterligare ett arbete för att stärka det brotts-

21)  Polismyndighetens riktlinjer för lokalt brottsförebyggande arbete avseende 
våldsbejakande extremism (2016:52).

22)  Våldsbejakande extremism – ett stöd i det brottsförebyggande arbetet 
(A548.452/2017).
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förebyggande arbetet mot personer som på eget initiativ 
begår våldsamma attentat, Ensamagerande vålds- 
verkare, arbetades fram under 2018, och kommer att 
införas under 2019. När det kommer till arbetet mot de 
våldsbejakande miljöernas brottslighet �ck Polismyn-
digheten och Säkerhetspolisen ett gemensamt regerings-
uppdrag under 201723 som utmynnat i en gemensam 
metod mot miljöernas brottslighet.

Förutom dessa åtgärder �nns det inom polisen ett 
praktikernätverk bestående av främst kommun- och 
områdespoliser från samtliga regioner. De har fått extra 
utbildning om våldsbejakande extremism och kommer 
att kunna stötta i det lokala arbetet mot våldsbejakande 
extremism inom sin region.

Samordningsfunktion mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism
Regeringen har i förordningen (2009:92) om åtgärder 
mot penningtvätt och �nansiering av terrorism beslutat 
att det inom Polismyndigheten från 2018 ska �nnas en 
samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt 
och �nansiering av terrorism. 

Enligt förordningen ska samordningsfunktionen
1. identi�era, kartlägga och analysera riskerna och 

metoderna för penningtvätt och �nansiering av  
terrorism i Sverige samt offentliggöra nationella  
riskbedömningar

2. ge information till verksamhetsutövare, för att bidra 
till deras allmänna riskbedömning, riskklassi�cering 
av kunder samt rapportering av misstänkta aktivite-
ter och transaktioner

3. fungera som ett forum för informationsutbyte och 
kunskapsöverföring för tillsynsmyndigheter, bland 
annat när det gäller metoder för tillsyn och regel- 
givning.

Samordningsfunktionen består av representanter för 
Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyn-
digheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspek-
tionen, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, 
Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, 
Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen, Tullverket, 
Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Stock-
holms, Västra Götalands och Skåne län. 

Samordningsfunktionen leds av en styrgrupp med 
representanter från samtliga organ. 

Under 2018 bedrevs arbete för att bygga upp verk-
samheten samt ta fram modeller och arbetsprocesser för 

23)  Uppdrag till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att stärka arbetet med  
att förebygga, förhindra, försvåra och hantera politiskt motiverad brottslig-
het (Ju 2017/08661/PO).

arbetsgrupperna. Arbetet med en nationell riskbedöm-
ning har påbörjats, och en första rapport beräknas vara 
klar under första halvåret 2019. Dessutom pågick akti-
viteter för att öka informationsspridningen till verksam-
hetsutövare, exempelvis genom ett antal informations-
kampanjer som planerades inför 2019. Forum för  
kunskapsöverföring mellan tillsynsmyndigheter skapa-
des genom arbetsgruppsmöten och en konferens som 
anordnades av samordningsfunktionen. 

Bedrägeribrott och brott mot äldre
Bedrägeribrott
Under 2018 anmäldes närmare 252 000 bedrägeribrott 
fördelade på drygt 159 000 anmälningar.24 Jämfört med 
2017 är det en ökning av anmälda brott med drygt 25 
procent och en ökning av antalet anmälningar med 
drygt 12 procent. Det största enskilda in�ödet av anmäl-
ningar, 40 procent, är Card-Not-Present bedrägerier 
(CNP) det vill säga kortbedrägerier där kortinformatio-
nen är stulen framför allt genom stora dataintrång. 
Informationen används sedan för köp över internet. 
Brottsligheten är inte unik för Sverige, utan är ett glo-
balt problem.

Den stora utvecklingen inom bedrägerier är olika 
former av social manipulation (social engineering). Det 
består av olika upplägg där bedragaren försöker mani-
pulera offret att göra överföringar av pengar eller förmå 
offret att göra ett felbeteende och lämna ifrån sig inlogg-
ningskoder från bankdosa alternativt gör en identitets-
veri�ering via mobilt bank-id.

Det kan ske genom direktkontakt över till exempel 
telefon eller via mejlkontakter. Ett tydligt exempel på 
denna brottslighet är telefonuppringning (s.k. vishing, 
voice phishing) som pågick under året.

Genomförda åtgärder och effekterna av dessa
I årsredovisningen 2017 tog polisens nationella bedräge-
ricenter (NBC) upp fem punkter som kraftigt kan 
minska bedrägerierna. Åtgärder har vidtagits på �era 
punkter.

Första punkten var att minska antalet allmänt accep-
terade identitetskort och göra det möjligt att kontrollera 
dem digitalt för att på så sätt begränsa möjligheterna till 
att använda falska identitetskort. Regeringen har tillsatt 
en id-kortsutredning som kommer redovisa sitt resultat 
under 2019. Det �nns numera även möjlighet att kon-
trollera nationella id-kort och pass digitalt för externa 
aktörer. 

Med tanke på att kortbedrägerierna utgör en stor 

24)  Avser samtliga brottskoder inom 9 kap. 1-10 § BrB. Observera att kategorise-
ringen av bedrägeribrott här skiljer sig från brottskategorin Bedrägeribrott 
m.m. i avsnittet Utredning och lagföring, samt Bilaga 9 – Ärendestatistik.
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andel av anmälda bedrägeribrotten är det önskvärt att 
bankerna tar ett större ansvar för att förbygga dessa 
bedrägerier. De �esta banker ger sina kunder möjlighet 
att stänga sina kort för internetköp. Några banker har 
korten stängda för internetköp i sin normalfunktion, 
vilket betyder att kortuppgifterna endast kan användas 
när kortinnehavaren själv öppnar kortet för ett köp. För 
dessa banker har kortbedrägerierna minskat markant. 
Även andra lösningar har införts, som till exempel sms 
och extra kodveri�eringar.

E-handeln uppmanades att ta ett större ansvar, till 
exempel genom att införa 3D-Secure för säkrare handel. 
Vi ser att allt �er handlare nu följer uppmaningen och 
att de därmed så gott som helt tagit bort bedrägerierna 
genom kortköp.

Ett stort problem inom bedrägerier där företag 
används som brottsverktyg är Bolagsverkets enbart 
registrerande funktion och avsaknad av kontrollmöjlig-
heter. Inför 2018 �ck Bolagsverket i sitt regleringsbrev i 
uppdrag att gå igenom vilka åtgärder som var nödvän-
diga för en mer kontrollerande roll samt lämna förslag 
på nödvändiga regleringar till riksdagen. 

Den sista punkten var att få till en säkrare identi�e-
ring i samband med utfärdande av samordningsnummer 
och inte ge möjlighet att enbart identi�era sig med kopia 
på en id-handling. Risken är att id-handlingen enkelt 
manipuleras och sedan används för �era personer. Skat-
teverket har genomfört interna arbeten i syfte att kart-
lägga problematiken och arbetet fortsätter under 2019.

I brottutredningar med ekonomisk koppling, är poli-
sen helt beroende av information från bankerna. Poli-
sen, genom NBC, har arbetat med tilläggsdirektivet i 
samband med införande av ny lagstiftning, Finansiella 
företags uppgifter till brottsutredande myndigheter (prop. 
2017/ 18:291). Under 2018 röstade riksdagen igenom 
lagändringen som innebär att från och med den 1 sep-
tember 2019 ska svar till de brottsutredande myndighe-
terna ske skyndsamt och i digital form.

Polismyndigheten, genom NBC, tilldelades 2018 års 
Polisstipendium från SSF Stöldskyddsföreningen för sitt 
brottsförebyggande arbete. I sin motivering lyfte juryn 
bland annat vikten av att följa med sin tid: ”I en tid då 
den internetrelaterade brottsligheten ökar kraftfullt har 
NBC förstärkt kunskapen om hur bedrägerierna föränd-
ras i takt med teknikens utveckling samt lyft brottsföre-
byggande åtgärder genom att skapa stor uppmärksamhet i 
media och på olika kunskapsarenor.”

Det förebyggande arbetet mot bedrägerier
För att kunna följa upp brottstrender och inrikta brotts-
förebyggande arbete ger NBC varje månad ut en sam-
manställning över brottsutvecklingen inom vissa brotts-
koder. 

För att tydligare kunna identi�era målgrupper har 
NBC också genomlyst vissa brottskoder för att se 
åldersfördelning och hur stor del av anmälda brott som 
är fullbordade alternativt försök. Olovliga köp med 
enbart kortuppgifter (CNP) utgjorde 40 procent av de 
totalt anmälda brotten 2018. 

Påverkansarbete mot hela kedjan av aktörer är nöd-
vändig för att förhindra att dessa brott begås. Polisen 
hade under året återkommande möten med representan-
ter från de större bankerna om kortsäkerhet och arbe-
tade aktivt mot företag med webbsidor där olovliga köp 
utförts eller där kortuppgifter stulits för att höja dessa 
företags säkerhet och minska antalet brottsdrabbade.

Via media, kampanjer och direkta möten har medve-
tenheten om att brotten begås höjts hos allmänhet och 
politiker. Arbetet kommer att fortsätta under 2019 då 
även ny lagstiftning kommer som kan få stor påverkan 
på det här området.

Informationssäkerhetsmånaden och kampanjen  
Tänk Säkert
Under oktober 2018 deltog polisen i en nationell infor-
mationskampanj för att öka allmänhetens samt små och 
medelstora företags kunskap om vilka grundläggande 
säkerhetsåtgärder som kan och bör vidtas för att skydda 
sig mot it-incidenter inklusive id-stölder. Kampanjen 
ingick i ett regeringsuppdrag riktat till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). Fokusområden 
var lösenordshantering, kortbedrägerier (CNP) samt 
identitetskapningar med koppling till företagande. 

Samtliga polisregioner bidrog med spridning av 
kampanjens budskap genom webbplats och sociala 
medier samt via egna resurser. Arbetet på nationell och 
regional nivå resulterade i omfattande massmediamed-
verkan. Kampanjens �lmer och budskap spreds även via 
Polismyndighetens konton i sociala medier. Polismyn-
digheten deltog även i ett webbseminarium tillsammans 
med Bolagsverket och MSB, riktat mot små och medel-
stora företag, om hur man kan skydda sin viktigaste 
företagsinformation. 

Bedrägeribrottslighet som riktas mot äldre 
Så kallad ”Vishing”, bedrägeri genom social manipula-
tion, är en företeelse som visade sig i slutet av 2017 och 
blev under 2018 ett allt större problem. Under året upp-
rättades närmare 6 000 anmälningar, med mycket stora 
brottsvinster som följd. Bedrägerierna inleds med att 
bedragaren ringer sitt offer och utger sig för att vara 
från bank, polis, myndighet eller annan aktör i närings-
livet som brottsoffret kan känna förtroende för. Under 
samtalet förmår bedragaren brottsoffret att antingen ge 
ifrån sig koder från sin bankdosa eller logga in bedraga-
ren på sin internetbank via bank-id. Väl där för bedra-
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garen snabbt över samtliga medel på kontona till mål-
vaktskonton.

I september 2018 ansågs situationen så pass allvarlig 
att polisens nationella operativa ledningsgrupp fattade 
beslut om att organisera Polismyndigheten i en nationell 
särskild händelse. NBC �ck uppdraget att i händelsen 
leda det nationella brottsförebyggande arbetet mot vis-
hing. 

Målet för det brottsförebyggande arbetet mot vis-
hing är att stärka allmänhetens förmåga att motstå 
denna typ av bedrägerier samt att påverka produktägare 
till att stärka skyddet. Den primära målgruppen för den 
brottsförebyggande informationen är 70 år eller äldre, 
och utgör 70 procent av brottsoffren. Förebyggande 
information har spridits på olika språk via tv och radio. 
Budskapet har även förts ut i tidningar, sociala medier 
och via samverkanspartner såsom PRO och SPF Senio-
rerna. Det inledande inlägget på polisens nationella 
Facebookkonto slog alla tidigare rekord i spridning. 
Inlägget �ck 2 miljoner visningar och delades över  
19 000 gånger. Vidare har kommunpoliser ute i landet 
spridit information till lokalsamhällets aktörer som har 
direkta kontakter med de brottsutsatta. 

Under hösten genomfördes seminariet Vilseledd och 
lurad – vad gör jag nu?25 Syftet med seminariet var att 
bidra till ökade kunskaper kring hur man som äldre per-
son bör/ska agera om man blir utsatt för bedrägeribrott, 
samt brottsförebyggande tips och råd. Till seminariet 
inbjöds personer som är medlemmar i de olika samver-
kansorganisationerna. Föreläsningarna �lmades och 
spreds via internet samt visades på TV. 

Föreläsningarna hölls av bland annat polisens grupp 
för utredning av åldringsbrott (Circa-gruppen), NBC, 
Konsumenternas Försäkringsbyrå och Brottsoffer-
jouren. Dagen avslutades med ett samtal mellan äldre-
organisationernas förtroendevalda ledare, generaldirek-
tören för Brottsoffermyndigheten, polisen och politiker 
på nationell nivå om vad dessa genom exempelvis lag-
stiftning och andra preventiva åtgärder kan göra för att 
underlätta för äldre som blivit utsatta för brott. 

Särskilt om gruppen för utredning av åldringsbrott
Polismyndigheten vidtog under året en rad åtgärder, 
både reaktiva och proaktiva, för att komma till rätta 
med brottsgruppen åldringsbrott.

Särskild kraft lades vid att i ärende�ödet identi�era 
serier av brott och på så sätt skapa ett historiskt brotts-
minne för lagföring när gärningspersonerna väl identi-
�erats. Genom att identi�era serier av brott ser man till 

25)  Aktiviteten kopplar till det äldreprojekt från 2015, Försök inte lura mig, som 
genomfördes tillsammans med äldre-organisationerna PRO, SPF Seniorerna 
och Brottsofferjouren.

att �er brottsoffer får upprättelse för den skada de lidit i 
samband med att de blivit utsatta för brott.

Inom Polismyndigheten har en särskild regional 
arbetsgrupp (Circa-gruppen) i uppdrag att verka natio-
nellt mot det aktuella brottsområdet. Utredningar av 
seriebrott mot äldre är komplexa och kräver ett nationellt 
helhetsperspektiv, för vilket en arbetsmetod utvecklats. 
De kriminella arbetar snabbt och målmedvetet, är väl för-
beredda och rör sig över stora geogra�ska områden. De 
utgörs inte sällan av internationella brottsnätverk. 

Gruppen hanterar utredningar från övriga regioner 
och utgör samtidigt metod och utredningsstöd till dessa. 
Vidare är strävan att kontinuerligt utveckla arbetsmeto-
der för att förebygga och beivra brottsligheten mot äldre. 
När lagföring skett återrapporteras utredningarna till 
nationella operativa avdelningen (Noa) för vidarebeford-
ran till Europol. Detta görs för att de som dömts ofta åter-
kommer i samma eller liknande brottslighet i andra länder.

Gruppen arbetade även med förebyggande åtgärder 
under året. Exempelvis hölls föreläsningar i samverkan 
med seniora intresseorganisationer. Utbildningsinsatser 
inom polisen genomfördes över hela landet. Dessa rik-
tade sig till personal vid Polisens kontaktcenter (PKC), 
förundersökningsledare och utredningspersonal på 
såväl polisområdes- som på lokalpolisnivå. Detta för att 
höja kunskapen om brottsområdet och vad som är vik-
tigt i kontakten med denna typ av brottsoffer.

Antalet anmälda brott om stöld, snatteri utan inbrott 
från bostad, ej fritidshus, hos funktionshindrad och stöld, 
snatteri utan inbrott, annan �ckstöld, stöld av eller ut per-
sedel som någon bär med sig, mot funktionshindrad har 
legat tämligen konstant från 2016 fram till 2018 medan 
bedrägeri mot funktionsnedsatt har ökat mycket kraftigt. 

Trafiksäkerhetsarbete
Det övergripande målet med allt tra�ksäkerhetsarbete 
är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i tra�ken 
(Nollvisionen).26 Ett av målen i Polismyndighetens stra-
tegi för tra�k som metod27 är att polisen ska bidra till att 
minska antalet döda och allvarligt skadade i vägtra�k-
miljön. Framförallt handlar det om att bidra till att 
sänka medelhastigheterna på våra vägar samt minska 
antalet förare som är påverkade av alkohol eller narko-
tika. Detta arbete bedrivs på �era olika sätt.

Hastighet
För att kunna sänka medelhastigheten och få �er att 
hålla hastighetsbegränsningarna måste polisen regel-
mässigt rapportera hastighetsöverträdelser. Den lägsta 

26)  Se även avsnittet Polismyndighetens arbete för Nollvisionen nedan.

27)  PM 46/2016.
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av övriga rättsväsendets tillämpade tolerans ska använ-
das, vilket för närvarande innebär att lagföring kan ske 
från 6 km/h över gällande hastighetgräns.

Automatisk tra�ksäkerhetskontroll (ATK) är en vik-
tig del i strategin och syftar till att åstadkomma sänkt 
medelhastighet i vägtransportsystemet och bidra till ett 
effektivt utredningsförfarande av hastighetsöverträdel-
ser. Polismyndigheten och Tra�kverket ansvarar gemen-
samt för utvecklingen och utbyggnaden av stationär 
ATK. Valet av vägar som tilldelas stationär ATK görs 
utifrån �era kriterier av Tra�kverket i samråd med 
Polismyndigheten.

Polisens komplement till stationär ATK är mobil 
ATK samt manuell hastighetsövervakning. Särskilt pri-
oriterat för manuell övervakning är vägar som väntar på 
stationärt ATK-införande samt de vägar som inte är 
lämpade för ATK-teknik. Polisen väljer ut sådana vägar 
inom respektive region. Urvalet görs ibland i samråd 
med Tra�kverket och i enlighet med samma urvals- 
principer som gäller för stationär ATK.

Nykterhet 
Vid varje kontrollkontakt med förare av motordrivet 
fordon ska alkoholutandningsprov ske samt en bedöm-
ning av eventuella symptom på drogpåverkan hos föra-
ren göras. En förutsättning för att andelen onyktra

Figur 4. Antal döda och skadade i vägtrafikmiljön, 1970–2018.

1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2013 2015 2015 2017 2018*

Döda 1 307 848 772 591 266 319 285 260 270 259 270 253 325

Svårt skadade 6 614 6 064 5 501 4 103 2 888 3 127 2 976 2 721 2 395 2 445 2 347 2 275 2 174

* Preliminär statistik från Transportstyrelsen28 

28)  Den preliminära statistiken över dödade kan innehålla personer som avlidit 
till följd av sjukdom eller till följd av avsiktliga händelser (t.ex. självmord). 
Dessa utesluts ur den officiella statistiken när dödsorsaken fastställts. Vidare 
kan antalet öka, om det i efterhand visat sig att en skadad person avlidit inom 
30 dagar till följd av olyckan.
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förare ska minska är att polisen kontinuerligt arbetar 
med olika preventiva metoder.Genom att exempelvis 
utföra många alkoholutandningsprov på platser 
utspridda i tid och rum – och därigenom höja den upp-
levda upptäcktsrisken – kan en allmänpreventiv effekt 
uppnås. Genom att kombinera övervakningsinsatser 
med informationskampanjer kan effekten ökas ytterli-
gare. Syftet är att få förare av motordrivna fordon att 
avstå från att köra onyktra på grund risken att ertappas.

Riktade kontroller eller insatser vid speci�ka platser 
och tider där det �nns ökad risk för att det rent generellt 
förekommer onyktra personer eller där vi genom under-
rättelseuppslag har information på individbasis bidrar 
till en individpreventiv effekt.

Slutligen kan polisen påverka risken för återfall i 
rattfylleribrott, till exempel genom att använda metoden 
Smadit (Samverkan mot alkohol och droger i tra�ken).29 
Därigenom bidrar vi till en återfallspreventiv effekt.

Redovisning av verksamhetsresultat – trafiksäkerhet
Enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen ökade 
antalet döda i tra�ken mycket kraftigt under 2018 jäm-
fört med 2017. Antalet omkomna 2018 är det högsta 
sedan 2009. I ett längre perspektiv är antalet dock fortsatt 
lågt. När det gäller antalet allvarligt skadade �nns det, 
med undantag för 2015, en tydligt minskande trend.
Även om det är mycket svårt att mäta effekterna över tid 
så har polisens tra�ksäkerhetsarbete i ett långt perspek-
tiv bidragit till att minska antalet döda och svårt ska-
dade i tra�ken. Detta beroende på att polisen och andra 
aktörer genomför olika aktiviteter för att öka tra�k-
säkerheten på våra vägar.

När det gäller nykterhet görs det årligen ett stort 
antal alkoholutandningsprov. Sedan åren 2009–2011 då 
nivån var som högst har dock antalet prov mer än halve-
rats. Under 2018 genomfördes ungefär 2 600 prover per 
dag. Utifrån genomförda tra�kkontroller och utand-
ningsprover anmäls också alkohol- och narkotika- 
rattfylleribrott. Rattfylleri (alkohol) har fortsatt att 
minska (- 1 377, - 11,0 % sedan 2015) medan rattfylleri- 

29)  Metoden innebär att polisen ska erbjuda misstänkta rattfyllerister att få kon-
takt med socialtjänst eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma 
till rätta med missbruk eller beroende av alkohol eller droger. Erbjudandet är 
frivilligt.
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brott under narkotikapåverkan fortsätter att öka  
(+ 1 203, + 9,5 % sedan 2015). 

Tabell 1. Antal anmälda brott för rattfyllerier samt antal  
alkoholutandningsprov, 2015–2018.

2015 2016 2017 2018

Rattfylleri, grovt rattfylleri 12 565 11 552 11 298 11 188

Rattfylleri under påverkan av  
narkotika 12 603 12 071 13 312 13 806

Alkoholutandningsprov  
(vid uttag jan-19)* 1 426 335 1 192 013 1 136 038 957 794

Alkoholutandningsprov  
(vid uttag januari påföljande år 
(2016 –2019))** 1 176 037 963 427 940 888 957 794

* Den redovisade statistiken för alkoholutandningsprover 2018 är lägre än den 
slutliga då det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen.
** Med anledning av den eftersläpning som försvårar möjligheten att tolka  
utvecklingen redovisas även antal alkoholutandningsprover vid uttag i direkt 
anslutning till helåret (jämförbart med 2018 års siffror här). 

Hastighetskontrollerna är också omfattande, både vad 
gäller automatisk tra�ksäkerhetskontroll (ATK) och 
manuell hastighetsövervakning. Under 2018 utfärdades 
ca 147 000 ordningsböter som en följd av hastighets-
kontroller, varav ungefär hälften härrör från ATK. I de 
fall föraren förnekar gärningen upprättas en anmälan 
om brott (se tabell nedan).

Tabell 2. Antal ordningsbot och antal ordningsbot ATK samt 
antal anmälda brott avseende hastighetsöverträdelse på 
väg30, 2015–2018.

2015 2016 2017 2018

Obot (vid uttag jan-19)* 168 209 144 603 147 611 147 088

– Varav automatisk  
hastighetsövervakning 80 694 74 446 78 339 76 292

Obot (vid uttag januari på- 
följande år (2016–2019))** 162 942 139 259 139 455 147 088

– Varav automatisk  
hastighetsövervakning 78 423 69 613 70 548 76 292

Anmälda brott om hastighets-
överträdelse på väg 7 064 5 937 5 836 5 361

* Den redovisade statistiken för ordningsbot 2018 är lägre än den slutliga då det 
finns en viss eftersläpning i inrapporteringen.

** Med anledning av den eftersläpning som försvårar möjligheten att tolka utveck-
lingen redovisas även antal ordningsbot vid uttag i direkt anslutning till helåret 
(jämförbart med 2018 års siffror här). 

Utöver dessa kontroller genomför polisen även andra 
kontroller där man upptäcker exempelvis beteendebrott 
i tra�ken, bilbältesbrott och olovlig körning.

30)  Avser brott mot 3 kap. 16–17§ trafikförordningen (1998:1276).

Polismyndighetens arbete för Nollvisionen
Utgångspunkten för Nollvisionen är att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt i tra�ken. 

Tra�kverket har fått regeringens uppdrag att leda 
samverkan för nollvisionen. Polismyndigheten deltar 
aktivt i Gruppen för Nollvisionen i Samverkan (GNS) 
samt i Tra�kverkets årliga resultatkonferens. Polisen är 
en av många aktörer som samverkar för att driva ut-
vecklingen av Nollvisionen och för att nå uppsatta mål.

 I Polismyndighetens styrdokument Strategi för tra-
�k som metod31 anges att den strategiska huvudinrikt-
ningen är att aktivt arbeta för att bidra till att sänka 
medelhastigheten och att öka andelen nyktra förare i 
tra�kmiljön. Detta vägval är gjort i akt och mening att 
svara upp mot Nollvisionen som tydligt pekar ut nyk-
terhet och hastighet som faktorerna med störst poten-
tial att påverka antalet döda och skadade i tra�ken. 

Genom strategin är det tydliggjort för polisregio-
nerna vilka åtgärder som har störst effekt på tra�k-
säkerhetsarbetet i den operativa verksamheten. Vidare 
har förutsättningar skapats för polisregionerna att sam-
verka regionalt med Tra�kverket om bland annat 
olycksdrabbade vägsträckor och tillgång till mätningar 
av genomsnittshastigheter.

Polisen medverkade under 2018 även i två projekt. 
Det första handlar om subjektiv upptäcktsrisk för ratt-
onykterhet (EFFEKT) tillsammans med Tra�kverket. 
Projektet innebär att polisen på ett mer systematiserat 
och strukturerat sätt ska planera sina tra�kkontroller 
utifrån område, plats, tidsintervall samt lägga till brotts-
preventiv kommunikation som därefter kommer att 
följa upp allmänhetens känsla av subjektiv upptäcksrisk 
och om det ger effekt för allmän preventionen.

Det andra projektet handlar om yrkestra�kens  
hastighetsefterlevnad genom egenkontroll (taxi i Stock-
holm och Göteborg) tillsammans med Tra�kverket och 
Transportstyrelsen. Ökad hastighetsefterlevnad hos 
yrkesförare har stora möjligheter att påverka såväl  
tra�krytm som hastighetsefterlevnad hos övriga tra�-
kanter. Syftet med projektet är att hitta metoder som är 
effektiva för att få yrkesförare att hålla hastighets-
begränsningarna. Företrädare för Polismyndigheten har 
deltagit i de dialoger som myndigheterna gemensamt 
haft med företrädare för de taxiföretag som varit före-
mål för hastighetsmätningar. 

Båda projekten ska redovisas våren 2019 varför det 
är svårt att redan nu säga något om resultaten. Statens 
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) står för 
utvärderingen av projekten som kommer att presenteras 
i två rapporter. 

31)  PM 46/2016.
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Utöver detta �nns ett mer omfattande myndighets-
gemensamt projekt (NYKTRA) vars syfte är att verka 
för nyktrare tra�k i ett vidare perspektiv.

Polisens insatser inom tra�ksäkerhetsområdet är på 
en förhållandevis låg nivå på grund av ett ansträngt 
resursläge.

Polismyndighetens arbete med den yrkesmässiga 
trafiken (nyttotrafiken)
Polismyndigheten har preciserade årliga åtaganden 
gentemot EU och FN inom yrkestra�kområdet:
¢¢ tillsyn av farligt gods – 7 000
¢¢ kontroll av kör- och vilotider – 579 000 kontrollera-
de arbetsdagar32 
¢¢ �ygande inspektion av nyttofordon – 11 500 st.

Vidare ska Polismyndigheten i enlighet med reglerings-
brevet vidareutveckla arbetet med kontroller av cabotage- 
transporter33 och �ygande inspektioner av nyttofordon 
samt säkerställa att insatserna på dessa områden för-
bättras. Med anledning av detta har Polismyndigheten 
tillsammans med Tra�kverket genomfört en omfattande 
inventering av tra�kkontrollplatserna i landet. Resulta-
tet är att Tra�kverket nu har påbörjat en upprustning av 
20 prioriterade kontrollplatser så att dessa kvalitativt 
uppnår de tekniska krav som ställs i EU-direktiv och i 
Transportstyrelsens föreskrifter. Parallellt med detta har 
Polismyndigheten medverkat vid Transportstyrelsens 
framtagande av föreskrifter för �ygande inspektion 
samt kompetenskrav för besiktningsmän. 

Polismyndigheten genomförde under 2018 en utbild-
ningsinsats gällande internationell tra�k (som bl.a. inne- 
fattar cabotage) för nästan 400 poliser och bilinspektö-
rer. Antalet ärenden redovisade till Transportstyrelsen 
avseende sanktionsavgifter i olaga cabotage har till följd 
av detta ökat avsevärt.

Tabell 3. Antal ärenden, sanktionsavgifter olaga cabotage 
redovisade till Transportstyrelsen, 2016–2018.

2016 2017 2018

Antal ärenden 61 65 221

Ett nytt it-system för rapportering av �ygande inspek-
tioner är taget i drift. Detta baseras på en applikation 
för mobiltelefon och surfplatta. It-systemet kommer att 
förbättra och förenkla rapporteringen av �ygande 
inspektioner. Systemet har funktioner dels för rapporte-

32)  Då ett fordon stoppas kontrolleras 29 arbetsdagar. Det vill säga, det krävs ca  
20 000 stoppade fordon eller 54 per dag i hela Sverige.

33)  Cabotage är transport av passagerare eller gods inom ett lands gränser, utfört 
av ett företag som är registrerat utanför detta lands gränser.

ring till Transportstyrelsen, dels för uppföljning av verk-
samheten avseende �ygande inspektion.

Polismyndigheten har slutit avtal med en extern leve-
rantör som kommer att validera Polisens bilinspektörer 
så att de uppnår den kompetens som numera krävs 
enligt Transportstyrelsens föreskrifter. Vidare har 
utbildningar tagits fram för att säkerställa kompetensen 
hos de poliser som har förordnande att genomföra 
inspektion.

Polismyndigheten har tagit fram kravspeci�kationer 
enligt de nya kraven för att underlätta rekrytering av nya 
bilinspektörer med anledning av de höjda kraven. Syftet 
är att inom yrkestra�ken använda tekniska specialister 
för att frigöra poliser till det polisiära uppdraget.

Tabell 4. Antal bilinspektörer i Sverige  
per den 31 december 2018.

2016 2017 2018

Antal bilinspektörer 73 78 74

Andra betydande  
brottsförebyggande initiativ
Polisen fortsatte under 2018 med att bedriva brottsföre-
byggande arbete, där tidigare initiativ utvecklades sam-
tidigt som nya tillkom. I det följande ges exempel på 
olika inriktningar som polisen valt för sitt brottsföre-
byggande arbete.

Sluta skjut – en myndighetsgemensam satsning  
mot dödligt våld 
Sluta skjut är en nationell, brottsförebyggande satsning34  
som påbörjandes som ett pilotprojekt i Malmö stad i 
början av 2018. Satsningen bedrivs koordinerat av poli-
sen, Malmö stad och Kriminalvården och bygger på så 
kallad gruppvåldsintervention (GVI), där målsätt-
ningen är att förebygga skjutningar och andra grova 
våldsbrott kopplat till kriminella grupper och samtidigt 
göra det lättare för kriminella individer att få rätt stöd 
som leder bort från en våldsam livsstil. 

Med kartläggning och analys som underlag genom-
förs interventioner, sanktioner och sociala insatser. De 
individer som är aktuella för satsningen kan kallas till 
en gruppintervention där de som förmedlar budskapen 
är personer från rättsväsendet och civilsamhället. 

Socialtjänsten �nns också med för att erbjuda stöd 
till dem som väljer att lämna kriminaliteten. Ett alterna-
tivt tillvägagångssätt är individuella samtal vid hem-
besök, som utförs av polis och andra myndighetsrepre-
sentanter.

34)  Dnr. A288.299/2017.
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Om innebörden i budskapen inte åtlyds genomförs 
sanktioner från samhällets sida, där samtliga i en krimi-
nell gruppering påverkas av en enskild individs ställ-
ningstaganden och handlingar. Förekommer nya skjut-
ningar föranleder det således att hela den aktuella grup-
peringen hamnar i fokus för gemensamma åtgärder från 
samhällets sida. 

Om en individ vill lämna en kriminell gruppering 
erbjuds denne stödjande sociala insatser, för att så goda 
förutsättningar som möjligt ska skapas för den enskilde 
samtidigt som det kan locka till ytterligare avhopp 
bland övriga kriminella.

En första gruppintervention genomfördes i oktober i 
Malmö. Frivården kallade tio män, som representerade 
sju våldsdrivande grupper. Nio av dessa män kom för att 
ta emot ett från samhället enat budskap, från olika sam-
hällsrepresentanter, om att våldet måste upphöra. Efter 
denna gruppintervention genomfördes sju enskilda sam-
tal med representanter för våldsdrivande grupper, som 
inte kunde kallas till gruppinterventionen samt med offer/ 
gärningsmän kopplat till nya våldshandlingar. Under 
slutet av året genomförde polisen och frivården sanktio-
ner mot en av de mest våldsdrivande grupperna i Malmö. 
Ett samarbete med regionalt underrättelsecentrum 
påbörjades för att så många aktörer som möjligt ska 
rikta sanktioner mot de mest våldsdrivande grupperna.

Satsningen Sluta skjut del�nansieras av EU och Fon-
den för inre säkerhet tillsammans med de aktuella myn-
digheterna och Brottförebyggande rådet (Brå). GVI-
strategin – som ursprungligen är en evidensbaserad 
brottsförebyggande strategi hämtad från USA – har 
anpassats till svensk lagstiftning och kommer att utvär-
deras, för att det ska kunna klarläggas om samma goda 
effekter som kunnat konstateras i USA också har upp-
nåtts under svenska förhållanden. Om pilotprojektet 
visar sig framgångsrikt avses strategin spridas till andra 
områden i Sverige med liknande problem. Satsningen 
och den efterföljande utvärderingen planeras vara 
genomförda januari 2021.

Ett förändrat arbetssätt enligt GVI-strategin är en 
satsning som är långsiktig, bland annat för att det tar tid 
att förankra strategin, förändra kriminellas beteende 
och att engagera civilsamhället. I Sluta skjut har arbetet 
lett till ett mer välkoordinerat och fördjupat samarbete 
både inom polisen och mellan polisen, kriminalvården 
och Malmö stad. I Malmö gör komplexiteten av nätverk 
att lokala, regionala, nationella och internationella 
resurser är inblandade i bekämpningen av grova vålds-
brott som begås av kriminella grupper från Malmö. Det 
bidrar till svårigheter att tillämpa GVI-strategin fullt ut, 
vilket projektet hoppas ska överbryggas med ett fortsatt 
förankringsarbete på alla nivåer om strategin och dess 
effekter.

Trygga trappan – ett nationellt metodstöd
Polismyndigheten har utarbetat ett nationellt metodstöd 
för att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostä-
ders trappuppgångar samt att stärka förtroendet för 
polisen. Arbetsmetoden, som har sitt ursprung i bostads- 
området Bellevuegården i Malmö, bygger på problem-
orienterat polisarbete, situationell prevention, samver-
kan i lokalt brottsförebyggande arbete samt att mot-
verka oönskade beteenden till förmån för önskade bete-
enden, det vill säga allmänprevention.

Arbetet bedrivs i nära samverkan och dialog mellan 
fastighetsägare, kommun, socialtjänst och polis, som 
också involverar medborgarna för att dessa ska bli en 
brottsförebyggande och trygghetsskapande kraft i 
bostadsområdena. De uppsatta målen för Trygga trap-
pan är ökad trygghet för boende i �erfamiljshus, ökad 
och effektiv lagföring avseende olaga intrång, att identi-
�era ungdomar i riskzonen samt att på sikt minska kost-
naderna för fastighetsägare, när det gäller den skadegö-
relsen som förekommer i bostadsområdena. 

För att dessa mål ska uppnås görs inledningsvis en 
kartläggning av den aktuella lägesbilden inom ett 
bestämt geogra�skt område. Därefter identi�eras ett 
antal nyckelfunktioner, som har möjlighet att påverka 
den rådande situationen. Sedan etableras en samverkan 
mellan dessa funktioner i form av en samverkansgrupp. 
Samverkansgruppen håller regelbundna möten där 
lägesbilden för området analyseras efter att relevanta 
åtgärder vidtagits. Uppföljning och dokumentation är 
betydelsefulla beståndsdelar i arbetsmetoden, för att 
säkerställa att utvecklingen går i önskad riktning.

Den uppföljning som gjorts av insatsen visar att såväl 
boende som fastighetsägare upplever att de tidigare 
konstaterade problemen kraftigt minskat, eller helt upp-
hört.

Nationellt metodstöd för båtsamverkan
Polismyndigheten har utvecklat ett metodstöd som syf-
tar till att minska båtrelaterade tillgreppsbrott och att 
öka tryggheten i hamnområden. Arbetsmetoden går 
bland annat ut på att skapa ett engagemang hos med-
borgarna och i lokalsamhället för delaktighet i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Till-
vägagångssättet vid båtsamverkan påminner i mycket 
om den metod som beskrivits för Trygga trappan. Det 
handlar om att skapa en lägesbild, att engagera nyckel-
funktioner, att vidta relevanta åtgärder, att följa upp 
resultatet av det som gjorts samt att dokumentera arbe-
tet från början till slut, bland annat för att skapa förut-
sättningar till vidareutveckling av metoden. Det �nns en 
fördel med att använda likartade arbetssätt för likartade 
problem, eftersom det leder till enhetlighet och likvär-
dighet inom Polismyndigheten.
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Under 2018 minskade antalet tillgrepp av utom-
bordsmotorer med 8 procent i riket. Den stora minsk-
ningen skedde i polisregion Väst med 16 procent och i 
polisregion Stockholm med 17 procent. Det har skett en 
tydlig förskjutning av brottstillfällena, från sommar till 
vinter, vilket kan antas bero på att båtsamverkan är mer 
intensiv under båtsäsongen och upptäcktsrisken där-
med större. Den nya kameraövervakningslagen öppnar 
nya möjligheter för båtägarna att skydda sin egendom, 
till exempel vid båtsamverkan.

20-minutersmetoden för ökad trafiksäkerhet
20-minutersmetoden är framtagen utifrån tra�kforsk-
ning och har utvecklats inom Polismyndighetens stra-
tegi för tra�k.35 Metoden innebär att poliser i yttre tjänst 
utnyttjar de tillfällen som ges mellan utryckningar till 
att utföra kortare tra�kkontroller, främst av hastighet 
och nykterhet. Det är således inte en uppgift enbart för 
tra�kpolisen. Korta tra�kkontroller på minst 20 minu-
ter, på många olika platser, spridda över dygnets alla 
timmar, ökar den upplevda upptäcktsrisken hos föraren 
vilket leder till minskat antal hastighetsöverträdelser 
och ökad andel nykter tra�k. Förutom de allmän- och 
individualpreventiva effekterna på vägtra�kanterna, 
skapar dessa kontroller också möjligheter för polisen att 
uppdaga annan brottslighet än den som är tra�krelate-
rad, såsom exempelvis vapenbrott.

En utvärdering36 gjord av Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) har visat att 20-minutersmeto-
den är effektiv. Under en tre veckor lång insats genom-
fördes tra�kkontroller enligt 20-minutersmetoden på 
särskilt utvalda sträckor utifrån olycksstatistik och  
tra�k�öden i kombination med intern och extern kom-
munikation om hastighetens betydelse för utgången av 
tra�kolycka. På referenssträckorna sänktes medel- 
hastigheten med upp till 8 km/h. Enligt Tra�kverkets 
beräkningar skulle en sänkning av medelhastigheten 
med 1 km/h innebära 15 sparade liv per år. Utvärde-
ringen visade även att 20-minutersmetoden som arbets-
sätt vann acceptans hos personalen samt att den kan 
leda till ökad synlighet av polisen i tra�kmiljön. För-
utom i det rena tra�ksäkerhetsarbetet användes 20- 
minutersmetoden även med goda resultat i regionala 
tra�kinsatser i utsatta områden, som ett sätt att öka den 
polisiära synligheten och därmed tryggheten hos de 
boende. Under en tra�ksäkerhetskonferens i Kanada 
under 2018 visade �era länder intresse för att ta efter 
den svenska polisens tra�kstrategi. 

35)  PM 46/2016.

36)  Utvärdering av intensifierad hastighetsövervakning i polisregion Väst (VTI 
notat 13-2018).

Samverkan mot brottslighet vid publika evenemang
Under 2018 utvärderades37 organiserad samverkan mot 
brottslighet vid publika evenemang. Den samverkan 
som utvärderades har sin bakgrund i den på senare år 
uppmärksammade brottslighet som förekommer i sam-
band med till exempel musikfestivaler, där framför allt 
sexuella ofredanden varit vanliga. Utvärderingen bely-
ser både de använda arbetsprocesserna och resultatet av 
samverkan mellan polisen och andra samhällsaktörer. 

Arbetet med att minska brottsligheten vid publika 
evenemang har generellt bedrivits i fem faser:
¢¢ initiering av insatsen
¢¢ skapande av egen lägesbild med egna förberedelser
¢¢ skapande av gemensam lägesbild med gemensamma 
förberedelser (partssamverkan)
¢¢ fastställande av åtgärdsplan
¢¢ genomförande av åtgärder samt uppföljning. 

Som exempel på konkreta åtgärder som vidtagits vid 
olika publika evenemang är att det upprättats något 
som kan liknas vid krimjourer, det vill säga en grupp 
civila utredare tjänstgör vid festivalområdet, för att på 
plats ta upp brottsanmälningar. Vid ett antal evene-
mang har kameraövervakning använts i både brottsföre-
byggande och brottsutredande syfte. Arbetet har också 
utgått från att den personal som arbetat vid evene-
mangen visat hög synlighet, och dessutom har informa-
tionsinsatser om accepterade normer och attityder 
genomförts inför evenemangen.

Slutsatsen av utvärderingen är att den samverkans-
modell som använts har fungerat väl och gett goda 
resultat. Som exempel kan nämnas att i anslutning till 
de festivaler som haft störst problem med sexuella ofre-
danden, har antalet anmälningar minskat med ca 90 
procent från 2016 till 2017. Det �nns i utvärderingen 
även stöd för att mörkertalen för brottskategorin mins-
kade under samma period. I utvärderingen uttrycks att 
de goda erfarenheterna från samverkan kring publika 
evenemang bedöms bör kunna nyttjas i arbete med upp-
levda problemområden i samhället i övrigt.

Särskilda händelsen Max – en satsning mot  
grov brottslighet 
Den särskilda händelsen Max inleddes i polisregion 
Stockholm under 2017 efter en ökning av antalet mord 
och mordförsök kopplade till skjutvapenvåld. Insatsen 
utvidgades under 2018 till att innefatta även operativa 
resurser som ett komplement till linjeverksamheten i 
polisområdena. Syftet med den särskilda händelsen är 

37)  Utvärdering av samverkan mot brottslighet vid publika evenemang. Med 
fokus på sexuella ofredanden (A592.224/2018).
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att regionen ska arbeta riktat för att minska antalet ille-
gala skjutvapen, minska förekomsten av handgranater 
och på det sättet bryta våldskurvan och öka tryggheten. 

Insatsen hade ett starkt underrättelsefokus, och en 
viktig del i arbetet var att identi�era de mest centrala 
aktörerna och kraftigt försvåra för dem att begå brott, 
eftersom kriminella nätverk och en kamp om narkotika-
marknaderna är en del av problematiken. Genom den 
särskilda händelsen samordnas även utredningsresurser 
över hela regionen. 

Under 2018 inträffade 95 bekräftade skjutningar i 
polisregion Stockholm. Det ledde till att 11 personer 
avled, och 45 skadades. Under 2017 inträffade 131 
bekräftade skjutningar som lämnade 19 avlidna och 44 
skadade personer. 

I mitten av december 2018 var ett femtiotal personer 
anhållna eller häktade för mord och mordförsök. Under 
perioden januari–november 2018 häktades ett nittiotal 
personer i Stockholm för grovt eller synnerligen grovt 
vapenbrott. Det är polisregionens bedömning att man 
genom ingripanden mot personer som varit beväpnade 
samt större vapenbeslag förhindrade ett antal skjut-
ningar under året.

Fram till mitten av december 2018 tog polisen i 
region Stockholm 30 procent �er vapen i beslag jämfört 
med samma period 2017, och fram till början av decem-
ber 2018 hade 31 handgranater tagits i beslag jämfört 
med 23 under 2017. 

Ett antal domar för mord och mordförsök har med-
delats, bland annat två livstidsdomar för mord och dub-
belmord begångna i norra delarna av Stockholm i bör-
jan av 2017. Långa fängelsestraff  har dömts ut för syn-
nerligen grova narkotikabrott och ett �ertal ärenden 
rörande grova vapenbrott pågår.

Särskilda händelsen Dimma  
– krafttag mot telefonbedrägerier
Under andra halvåret 2018 påbörjades inom polisen en 
särskild insats, benämnd Dimma, mot telefonbedräge-
rier. Insatsen inleddes då det konstaterats en betydande 
ökning av händelser där kriminella per telefon kontak-
tar privatpersoner i syfte att förmå dem lämna ut inlogg-
ningskoder till bland annat bank-id (s.k. voice �shing). 
De kriminella nätverk som ligger bakom den aktuella 
brottsligheten kan kopplas till både grov vapen- och 
narkotikabrottslighet och problemet har en nationell 
spridning. 

Arbetet mot telefonbedrägerier är såväl brottsföre-
byggande som brottsutredande och bedrivs genom 
omfattande informationsinhämtning, ärendesamord-
ning och operativ analys. På det nationella planet riktas 
åtgärder mot prioriterade kriminella huvudaktörer sam-
tidigt som dialoger förs med bankväsendet i syfte att 

öka säkerheten i de tjänster som bankerna erbjuder sina 
kunder. Polisen genomför också brottsförebyggande 
informationssatsningar till allmänheten – särskilt till 
äldre personer – om vad man som enskild kan göra för 
att minska risken för att bli utsatt för telefonbedrägerier. 
Information har lämnats i massmedia samt i sociala 
medier och via intresseorganisationer. Information om 
telefonbedrägerier har även lämnats på arabiska och 
persiska.

Under arbetet med utredningar kopplade till Dimma 
kunde det konstateras att antalet unga så kallade pen-
ningmålvakter var mycket stort. Detta ledde till ett 
intensivt arbete inom polisen med att via sociala medier 
informera unga om att det är brottsligt att ställa sitt 
bankkonto till någon annans förfogande och agera som 
penningmålvakt. Det påbörjade arbetet kommer att föl-
jas upp under våren 2019 med ytterligare information 
riktad till föräldrar och andra vuxna i ungas närhet.

Nationella trygghetsundersökningen 2018
Nationella trygghetsundersökningen38 (NTU) ger Polis-
myndigheten underlag att följa utvecklingen inom trygg-
het och förtroende, med geogra�sk jämförbarhet och 
jämförbarhet över tid. Undersökningens frågeområden 
har direkt koppling till de övergripande kriminalpoli-
tiska målen om ökad trygghet och minskad brottslighet 
och undersökningen är också en viktig del i ett utökat 
medborgarperspektiv. Resultaten används som ett av 
�era underlag för långsiktig strategisk planering och 
lokala lägesbilder, exempelvis genom att belysa vilka 
ordningsstörningar och lokala problem som uppfattas 
som problematiska av medborgarna, eller att identi�era 
särskilt otrygga eller brottsutsatta grupper med avse-
ende på exempelvis kön eller ålder. Resultaten från 
NTU är utöver det ett viktigt underlag för polisen att 
arbeta vidare med i det brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande arbetet. 

Sedan NTU 201739 har andelen som uppger ett stort 
förtroende40 för polisens sätt att bedriva sitt arbete ökat 
från 42 till 49 procent. Det har skett en ökning i samt-
liga redovisningskategorier sedan föregående år. Kvin-
nor uppger fortsatt i högre grad än män att de har ett 
stort förtroende (55 % respektive 43 %), likaså är de 
yngsta, 16–24 år, de som har störst andel personer med 

38)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2019: Nationella trygghetsundersökningen 
2018 – om utsatthet, otrygghet och förtroende. Rapport 2019:1.

39)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Nationella trygghetsundersökningen 
2017. Teknisk rapport 2018:2. Datainsamlingen för NTU har förändrats och 
siffrorna som redovisades i Årsredovisningen 2017 är inte samma som i årets. 
Den förändrade datainsamlingsmetoden (numera post-/webbenkäter istället 
för telefonintervjuer) påverkar skattningarnas nivåer.

40)  I redovisningen anges, om inget annat uppges, andelen som i ganska/mycket 
hög grad instämmer i påståendet, sammanfattat som stort förtroende, 
otrygga, utsatta för brott m.m.
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stort förtroende för polisen (54 %). Mest har förtroendet 
ökat i polisregion Stockholm och Syd (+ 8 procent-
enheter). Förtroendet för att polisen hanterar miss-
tänkta på ett rättvist sätt, samt behandlar brottsutsatta 
på ett bra sätt har också ökat sedan föregående år (till 
47 respektive 41 %).

Undersökningen fångar in några centrala aspekter 
när det gäller oro och otrygghet. Det har inte skett 
några stora förändringar, andelen otrygga vid utevis-
telse sent på kvällen i det egna bostadsområdet är oför-
ändrad sedan föregående år. Kvinnor uppger i nästan 
dubbelt så hög grad som män att de känner sig otrygga41  
(36 % respektive 19 %). Resultaten visar att det är en 
högre otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna 
bostadsområdet i polisregionerna Syd (33 %) och Stock-
holm (31 %), än i polisregion Nord (18 %). 

Andelen personer som utsatts för brott mot enskild 
person42 har ökat till 24,7 procent (+ 1,6 procentenhe-
ter). Detta motsvarar nära två miljoner personer ur be-
folkningen i åldern 16–84 år. Andelen utsatta för brott 
mot enskild person är något högre i polisregionerna 
Stockholm (27,6 %) och Väst (25,5 %) än i polisregion 
Nord (19,9 %). Det har dock skett ökningar i samtliga 
regioner. Avseende brott mot egendom har utsattheten 
minskat något, 13,8 procent (- 0,6 procentenheter) upp-
ger att de blev utsatta under 2017. Detta motsvarar  
618 000 hushåll i landet. 

När det gäller brottsutsattas kontakter med polisen 
är resultaten mer varierande. Betydligt �er är nöjda med 
polisens bemötande (54 %) och tillgänglighet (49 %), än 
med den information som de fått om ärendet (34 %) och 
med polisens arbete med att utreda och klara upp brot-
tet (19 %). Skillnaderna är små jämfört med 2017.

41)  Andel i procent för olika grupper i befolkningen som är mycket/ganska 
otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet, enligt NTU 
2018.

42)  De brottstyper som sammantaget kallas brott mot enskild person: misshandel, 
hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, bedrägeri (försäljningsbedrägeri och 
kort-/kreditbedrägeri), trakasserier och nätkränkning.

Samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå)
Polismyndigheten ingår i den nationella grupp som Brå 
har tillsammans med länsstyrelsernas nationella repre-
sentanter. Den nationella gruppen planerar bland annat 
samordnarnas temadagar och hur polisen och läns- 
styrelsen ska samverka på olika nivåer. De 24 samord-
narna samlades fyra gånger under 2018 för kunskaps-
överföring och erfarenhetsutbyte bland annat kring hur 
polisen arbetar förebyggande i samverkan med kommu-
ner och lokalsamhället.

Polisen deltog aktivt i Brås projekt Stöd till typområ-
den som hade tre inriktningar: 
¢¢ fördjupning och utveckling av samverkan mellan 
polis och kommun (4 lokalpolisområden och  
4 kommuner)
¢¢ brottsförebyggande arbete som är ny- eller omstart 
(2 lokalpolisområden och 6 kommuner)
¢¢ brottförebyggande arbete med särskilda utmaningar 
(1 lokalpolisområde och 6 kommuner). 

Erfarenheterna från de sexton typområdena samlades 
bland annat i en metodstödshandsbok för hur orsaks-
analys43 kan genomföras på lokal nivå. Projektet Ut-
veckling av effektivt brottsförebyggande arbete – socialt 
utsatta områden där sju lokalpolisområden och lika 
många kommuner ingår processutvärderades44 under 
2018. Arbetssättet tog bland annat sin utgångspunkt i 
Effektiv samordning för trygghet (EST). Tre huvudparter 
utgjorde kärnan i samverkansarbetet: kommun, polis 
och fastighetsföretag. Utvärderingen visar att samtliga 
pilotområden ställer sig positiva till metodiken som 
bidragit till att strukturera och utveckla det brottsföre-
byggande arbetet. 

43)  Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och Sveriges kommuner 
och landsting, 2018: Orsaksanalys i Lokalt brottsförebyggande arbete.

44)  Malmö universitet, 2018: Effektiv samordning av brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i socialt utsatta områden: en processutvärdering 
av Brottsförebyggande rådets utvecklingsprojekt.
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Polislagen 2 § p.2
Till Polismyndighetens uppgifter hör att övervaka den 
allmänna ordningen och ingripa när störningar  inträffat.

Långsiktigt mål enligt 
Polismyndighetens verksamhetsplan
Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa 
verksamheten.

I detta avsnitt beskrivs ingripandeverksamhetens arbete 
under 2018. Inledningsvis redogörs för ingripandeverk-
samhetens beskaffenhet och arbetsbelastning. Därefter 
redogörs för regeringsuppdragen ”Likvärdiga möjlighe-
ter att få akut hjälp över hela landet”, ”Ingripandeperso-
nalens möjligheter att vidta långtgående förstahandsåt-
gärder” samt ”Ingripandepersonalens möjligheter att 
arbeta brottsförebyggande”.

Vad är ingripandeverksamhet? 
Ingripandeverksamhet är en arbetsform som främst 
används inom ramen för arbetet med kärnprocesserna 
brottsförebyggande arbete (BF), utredning och lag-
föring (UL) och service (SE). Aktiviteten inom ingri-
pandeverksamheten bidrar i hög grad till resultatet i 
polisens verksamhet och har stor påverkan på allmänhe-
tens bild av polisens förmåga att bekämpa brott och 
säkerställa allmänheten skydd och hjälp. I förläng-
ningen ger detta effekter på den upplevda tryggheten i 
samhället och förtroendet för polisen.

Ingripandeverksamheten bedrivs till övervägande del 
utanför polisens lokaler och �nns tillgänglig dygnet 
runt, året om. Verksamheten ska så långt som möjligt 
vara planlagd men består till stor del även av händelse-
styrd verksamhet.  Den planlagda verksamheten ingår 
till största delen i det brottsförebyggande arbetet, om 
det inte rör sig om planlagd spaning som ingår i utred-
ning och lagföring. I den planlagda verksamheten ingår 
bland annat arbetet med de åtaganden som �nns i  
medborgarlöften.

Den planlagda verksamheten kan i sin tur vara 
¢¢ planlagd linjeverksamhet 
¢¢ planlagd insats 
¢¢ särskild händelse.

En särskild händelse är en händelse som är så omfat-
tande eller av så allvarlig natur att polisen för att kunna 
hantera den måste planera, organisera och leda verk-
samheten enligt särskilda rutiner. 

Den händelsestyrda verksamheten initieras av akuta 
händelser som kräver mer eller mindre skyndsam hante-
ring. Händelserna kommer till polisens kännedom 
genom att en polis rapporterar om händelsen till led-
ningscentralen eller genom att allmänheten kontaktar 
polisen via SOS Alarm (112-samtal) eller 114 14 (natio-
nella telefonväxeln) och Polisens kontaktcenter (PKC). 
Det är regionledningscentralens (RLC) uppgift att i 
nära samverkan med yttre befäl och jourhavande förun-
dersökningsledare leda och fördela polisregionens till-
gängliga resurser. RLC tar emot larm, dirigerar polispa-
truller och styr alla utryckningar.

Händelsestyrd verksamhet som kräver att polisen 
behöver göra ett ingripande på en viss plats ska registre-
ras med prioritet 1–3. Prioritet 1 innebär att ingripandet 
ska ske omedelbart, prioritet 2 skyndsamt och prioritet 
3 i närtid.45 Efter att händelsen har bedömts och priori-
terats upprättas en händelserapport. Händelser eller 
problem som inte är akuta lämnas över till ett lokal-
polisområde för bedömning och beslut om åtgärd (prio-
ritet 5). De ärenden som kräver fortsatt handläggning 
men inte att en patrull beordras överlämnas till PKC 
(prioritet 6).

I akuta uppdrag �nns ofta en människa i nöd där ett 
brott pågår eller har begåtts i närtid. Exempelvis kan 
det röra sig om en misshandel, ett rån, en stöld eller ett 
inbrott. I bästa fall kan en gärningsperson gripas på 
plats. Mindre akuta händelser kan exempelvis vara min-
dre allvarliga tra�kbrott. Förmågan att snabbt komma 
till en brottsplats är avgörande för att i det initiala ske-
det få så goda utredningsuppslag som möjligt. Första-
handsåtgärderna och anmälningsupptagningen på en 
brottsplats ses därför som starten i processen för utred-
ning och lagföring. Att höra vittnen, säkra spår, sPärra 
av och ta föremål i beslag kan ta mycket tid i anspråk 
och kräver noggrann dokumentation. Den händelse-
styrda verksamheten är dock inte enbart inriktad mot 
UL. Om polisen blir kallad till en händelse där ord-
ningsstörningar inträffat men inget brott ännu har be-
gåtts arbetar patrullen brottsförebyggande (exempelvis 
ett pågående bråk där inget brott ännu har skett). I BF-
arbetet ingår även rutinmässiga kontroller av personer 
och fordon.

Ingripandeverksamheten arbetar även till stor del 
med service (SE). Exempel på arbete inom service är 
händelser av olika allvarlighetsgrad som inte är brotts-
liga, exempelvis fylleri, handräckningsärenden, själv-
mordsförsök, försvunna personer, sjukdomsfall eller 
olyckor. 

45)  Händelser med prioritet 1 bör resurssättas inom 4 min, prioritet 2 inom 20 min 
och prioritet 3 inom 4 tim.

Ingripandeverksamhet
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Ingripandeverksamheten under 2018
Antalet anställda i den yttre operativa verksamheten 
ökade under 2018 med 236 poliser till 7 021 (29 % kvin-
nor och 71 % män). 

I den planlagda verksamheten har de särskilt utsatta 
områdena fortsatt varit prioriterade. Trots det har det 
skett �era fall av dödligt våld med kopplingar till grovt 
kriminella personer som verkar i de nätverk som kan 
kopplas till särskilt utsatta områden, och skjutningarna 
ligger kvar på en historiskt hög nivå. Mycket resurser 
lades även på bevakningen av ordningen och säkerheten 
i samband med riksdagsvalet.

Belastningen på ingripandeverksamheten 
För att kunna ta ett helhetsansvar för ingripandeverk-
samheten �nns en regionledningscentral inrättad i varje 
polisregion.46 Under 2018 fortsatte arbetet med införan-
det av en ny gemensam verksamhetsinriktning och en 
nationell enhetlig prioritetsordning. Utgångspunkten är 
att ett ärende ska bedömas och klassi�ceras på ett 
enhetligt sätt oavsett var i landet det rings in och att 
återkopplingen till medborgarna ska bli bättre. 

Den nya verksamhetsinriktningen och prioritets- 
ordningen införs successivt och medför förändringar 
som påverkar statistiken. Exempelvis hanteras det som 
förr var prioritet 4 – ej utryckning/ingen åtgärd, numera 
antingen genom att det görs till en prioritet 5 (som sköts 
av lokalpolisområde vid ett senare tillfälle), prioritet 6 
(som sköts av PKC) eller som ett prioritet 3-ärende (där 
ärendet bör resurssättas inom 4 timmar). Detta har fått 
till följd att antalet händelserapporter av prioritet 3 har 
ökat kraftigt och inte kan sättas i relation till utfall från 
2016 och tidigare. Inom prioritet 3 ryms även egeninitie-
rade åtgärder som polispatruller rapporterar om till 
RLC, exempelvis kontroller av personer och fordon.

Tabell 5. Antal 112-samtal till polisen och antal upprättade  
händelse rapporter (HR), 2016–2018

Indikator 2016 2017 2018

Skillnad  
antal 

2017–18

Skillnad  
procent 
2017–18

Antal 112-samtal 
till Polisen 754 936 755 432 744 850 - 10 582 - 1,4 %

Antal HR med  
prioritet 1 och 2 480 108 468 251 459 234 - 9 017 - 1,9 %

Antal HR med  
prioritet 3 717 325 1 029 255 1 124 242 94 987 9,2 %

46)  Två länskommunikationscentraler (LKC) var fortfarande i drift i början av 
2018.

Det totala antalet händelserapporter47 med prioritet 1–3 
har ökat (+ 85 970, + 5,7 %). Ökningen förklaras fram-
förallt av att händelserapporter med prioritet 3 har fort-
satt att öka (+ 94 987, + 9,2 %). Ökningen av prioritet 3 
avser bland annat Brandlarm, Kontroll person/fordon 
(som ofta är egeninitierat), Tra�kkontroll, Larm inbrott, 
Tra�kbrott och Djur skadat/ dött/omhändertaget m.m. 
Antalet prioritet 1 har fortsatt att öka, dock marginellt 
(+ 1,1 %) samtidigt som prioritet 2 har fortsatt att 
minska något (- 2,9 %). Förskjutning mot en högre an-
del högprioriterade händelser inom prioritet 1 och 2 har 
således fortsatt. Sammantaget har dock prioritet 1 och 2 
minskat marginellt (- 1,9 %). I tre av de sju polisregio-
nerna har det skett en minskning, som mest i polisregion 
Stockholm (- 11 003, - 9 %). Det har skett en stor ökning 
av prioritet 1–2 i polisregion Öst (+ 8 372, + 19 %) som 
bland annat avser kontroll person/fordon, stöld/inbrott, 
fylleri och självmordförsök. Det är i nuläget svårt att 
uttala sig om i vilken omfattning dessa förändringar 
beror på faktiska förändringar i belastningen eller om 
de beror på anpassningar till den nya prioriterings- 
ordning som genomförts under redovisningsperioden. 
Det är dock troligt att den nya prioriteringsordningen 
har haft en påverkan.

I september 2018 redovisade Polismyndigheten bland 
annat uppgifter om antalet händelserapporter (HR) 
som polisregionerna hade hanterat under det första 
halvåret 2018.48 Redovisningen omfattade främst HR 
med prioritet 1–2 som ska hanteras omedelbart eller 
skyndsamt, men även HR med prioritet 3 som ska 
resurssättas i närtid ingick i underlaget. För att upp-
skatta belastningen på ingripandeverksamheten (IGV) 
sattes antalet HR i relation till IGV-resursen (medeltal 
årsarbetskrafter).

Belastningen låg under det första halvåret 2018 på 38 
händelserapporter per årsarbetskraft. Detta är en mar-
ginell minskning med 1,4 procent jämfört med samma 
period 2017. Belastningen per årsarbetskraft varierar 
mellan 40 (polisregionerna Mitt och Stockholm) och 31 
(polisregionerna Bergslagen och Nord).

Även om den totala belastningen inom ingripande-
verksamheten inte har förändrats i någon större omfatt-
ning mellan åren så �nns det relativt stora skillnader 
mellan polisregionerna. Polisregionerna Mitt, Stock-
holm, Syd, Väst och Öst ligger på ungefär samma nivå 
(39–40 händelserapporter), medan polisregionerna 
Bergslagen och Nord ligger på en betydligt lägre nivå 
(31 händelserapporter).

47)  Uppgifterna om antal händelserapporter har tagits fram från systemet Hobit.

48)  Återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet – Uppföljning av ekonomi,  
verksamhet och personal m.m., januari–juni 2018.
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Antal HR med prio 1–2 per 100 000 invånare är ett 
nyckeltal som visar antalet händelserapporter med prio-
ritet 1–2 i relation till befolkningsmängden. Syftet med 
nyckeltalet är att se omfattningen av antalet händelse-
rapporter som bedömts vara akuta, det vill säga, som 
ska hanteras omedelbart eller skyndsamt, i relation till 
befolkningsmängden.

Antalet låg under första halvåret 2018 på 2 209 hän-
delserapporter vilket är en minskning med 3,6 procent i 
förhållande till motsvarande period 2017. Antalet HR, 
prio 1–2 per 100 000 invånare varierar mellan 2 409 
(polisregion Stockholm) och 1 739 (polisregion Berg-
slagen).

Att belastningen uppvisade stora variationer har 
�era förklaringar. En är att den nya prioriteringsord-
ningen har använts på olika sätt i polisregionerna under 
året. Men det �nns också faktorer som till exempel de 
stora geogra�ska skillnaderna mellan polisregionerna 
(storstad/tätort/landsbygd) och säsongsvariationer som 
spelar stor roll.

Fördelning av händelserapporter till de olika 
verksamhetgrenarna 
Kärnverksamheten inom polisen är indelad i de tre 
huvudprocesserna brottsförebyggande arbete (BF), 
utredning och lagföring (UL) samt service (SE). Drygt 
39 procent av de upprättade händelserapporterna (prio-
ritet 1–3) under 2018 avsåg UL, vilket är oförändrat 
jämfört med föregående år. De två brottskategorier 
inom utredning och lagföring mot vilka �est händelse-
rapporter har upprättats är tra�kbrott (25 %) och till-
greppsbrott (exkl. i butik) (18 %). Andelen händelse-
rapporter som upprättades avseende våldsbrott var oför-
ändrad jämfört med året innan på 14 procent. Av de 
upprättade händelserapporterna (prioritet 1–3) avsåg 
knappt 34 procent kärnprocessen BF. De två största 
brottskategorierna inom BF mot vilka �est händelse-
rapporter har upprättats är tra�kbrott (85 %) och vålds-
brott (12 %). Andelen upprättade händelserapporter 
under 2018 som omfattade verksamhetsgrenen SE upp-
gick till knappt 19 procent, vilket är en marginell ökning 
(+ 1,1 procentenheter) jämfört med 2017. Knappt 63 
procent av händelserapporterna som riktades mot ser-
vice hade prioritet 3. 

Tabell 6. Andel upprättade händelse rapporter (HR),  
2016–201849 

Indikator 2016 2017 2018

Skillnad 
procentenheter 

2017–18

Andel HR med prioritet  
1 och 2 40,1 % 31,3 % 29,0 % - 2,3 %

Andel HR med prioritet 3 59,9 % 68,7 % 71,0 % 2,3 %

Totalt 100 % 100 % 100 %  

Andel HR mot BF 34,4 % 34,9 % 33,6 % -1,3 %

Andel HR mot UL 40,3 % 39,1 % 39,4 % 0,3 %

Andel HR mot SE 16,8 % 17,9 % 19,0 % 1,1 %

Andel HR mot UR50 och  
övrigt 8,5 % 7,7 % 7,6 % -0,1 %

Totalt 100 % 100 % 100 %  

Möjligheter att få akut hjälp från polisen  
över hela landet 
Polismyndigheten ska analysera i vilken utsträckning 
det �nns likvärdiga möjligheter att få akut hjälp över 
hela landet. Akut hjälp de�nierar polisen som ärenden 
med slutlig prioritet 1 (polis omedelbart till plats, exem-
pelvis pågående våldsbrott) samt ärenden med slutlig 
prioritet 2 (polis skyndsamt till plats, exempelvis miss-
handel där våldet ej är pågående). 

En mätning omfattande perioden januari–juni 2018 har 
genomförts.51 Mätningen omfattar
¢¢ antal händelserapporter med prioritet 1 eller 2 
¢¢ polisens utryckningstider, det vill säga tiden från det 
att ett ärende registreras till dess att en polispatrull 
påbörjar uppdraget (benämns även på-plats tider).52 

Utryckningstider och antal händelserapporter med  
slutlig prioritet 1 eller 2 har sedan grupperats utifrån 
Sveriges kommuner och landstings (SKL) kommun-
gruppsindelning för att kunna analysera i vilken 
utsträckning det �nns likvärdiga möjligheter till akut 
hjälp över hela landet.

49)  Under 2018 har ett antal okopplade HR-koder kopplats mot verksamhets- 
grenar vilket medfört mindre justeringar på fördelningen av verksamhets- 
grenar för tidigare år.

50)  Kärnverksamhet utanför rättsväsendet, exempelvis freds- och säkerhets- 
främjande verksamhet.

51)  Det finns ett bortfall avseende när polispatrull påbörjat uppdraget. Bortfallet 
är störst i polisregionerna Syd och Väst.

52)  Mätningen avser mediantider. Enstaka händelser med utryckningstider runt 
en timme påverkar mediantiden för en kommungrupp mer om underlaget 
utgörs av få händelser. Median används för att de data som används innehål-
ler ett antal extremvärden (olika typer av felregistreringar m.m.) som skulle 
påverka medelvärdet för mycket. Hit räknas till exempel att på de mindre 
orterna där ett fellarm utlöses och inte blir resurssatt, så kan den registrerade 
tiden bli lång. Det skulle påverka ett medelvärde mer än om man väljer bort 
extremvärdena, vilket blir fallet när man utgår från mediantid.
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Tabell 7. Antal händelserapporter samt utryckningstider för händelserapporter med prioritet 1 eller 2,  
enligt SKL:s kommungruppsindelning, januari–juni 201853 

Antal kommuner Antal, prio 1 Tid, prio 1 Antal, prio 2 Tid, prio 2

Storstäder
Minst 200 000 invånare i kommunens största tätort 3 13 390 00:08:31 40 526 00:20:26

Pendlingskommun nära storstad
Minst 40 % utpendling till storstad eller storstadsnära kommun 43 10 801 00:11:59 20 557 00:24:36

Större stad
Minst 40 000 och mindre än 200 000 invånare i kommunens största 
tätort 21 11 749 00:08:10 40 200 00:14:59

Pendlingskommun nära större stad
Minst 40 % utpendling till större stad 52 3 050 00:15:28 9 106 00:25:08

Lågpendlingskommun nära större stad
Mindre än 40 % utpendling till större stad 35 2 523 00:15:33 7 468 00:22:06

Mindre stad/tätort
Minst 15 000 och mindre än 40 000 invånare i kommunens största 
tätort 29 4 818 00:11:12 16 985 00:17:25

Pendlingskommun nära mindre stad/tätort
Minst 30 % ut- eller inpendling till mindre ort 52 2 031 00:19:59 6 072 00:30:12

Landsbygdskommun
Mindre än 15 000 invånare i kommunens största tätort, lågt 
pendlingsmönster 40 1 589 00:18:54 5 065 00:26:10

Landsbygdskommun med besöksnäring
Landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, dvs. 
antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/-restaurang i 
förhållande till invånarantalet 15 396 00:24:47 1 689 00:32:09

Under den aktuella mätperioden skickades polis i 
genomsnitt nationellt på 8 391 händelser med prioritet 1 
per månad (278 per dygn och 12 per timme). För priori-
tet 2 skickades polisen på 24 611 händelser per månad 
(816 per dygn och 34 per timme). 

Vid en jämförelse mellan kommungrupperna storstä-
der och landsbygdskommun med besöksnäring kunde 
det konstateras att det i storstäder i genomsnitt fanns 74 
ärenden med slutlig prioritet 1 per dygn och 2,2 ärenden 
per dygn i landsbygdskommuner med besöksnäring. 
Motsvarande utfall för ärenden med slutlig prioritet 2 
var 225 händelser per dygn för storstäder och 9,3 ären-
den per dygn i landsbygdskommuner med besöksnäring.

Det kan konstateras att de kortaste utryckningstiderna 
(ärenden med slutlig prioritet 1) fanns i kommungrupperna 
storstad, större stad och mindre stad/tätort. Utrycknings-
tiderna var längre i pendlingskommunerna och som längst i 
landsbygdskommuner med besöks-näring. I de sistnämnda 
kommungrupperna fanns betydligt �er ärenden med ut-
ryckningstider runt en timme, jämfört med kommungrup-
perna storstad, större stad och mindre stad/tätort. Utfallet, 
det vill säga förhållandet mellan de olika kommungrup-
perna, var snarlikt för ärenden med slutlig prioritet 2. För 
dessa ärenden är dock utryckningstiderna generellt längre. 

53)  Jämförelsetal för 2017 saknas då redovisningsmöjligheten är ny för 2018. 
Redovisningen bedöms vara representativ för helåret. Källsystem: Storm.

Utfallet är förväntat och beror på bland annat på geo-
gra�, demogra� och antalet ärenden polispatrullerna 
har att hantera.  

Ingripandepersonalens möjligheter att vidta 
långtgående förstahandsåtgärder 
Personal från ingripandeverksamheten är oftast första 
polis på brottsplats och deras arbete är ofta av av-
görande betydelse för att goda utredningsresultat och en 
ökad lagföring ska uppnås. Det är nödvändigt att skapa 
tid för första polis på brottsplats att möjliggöra tidig 
bevissäkring samt att polisen kontinuerligt arbetar med 
att utveckla sin arbetsledning. För att första polis på 
brottsplats ska känna trygghet i sin uppgift att utföra 
tidig bevissäkring är det viktigt att förstärka och förtyd-
liga förundersökningsledarens uppgift och funktion då 
det är denne som fattar beslut under förundersök-
ningen.

Polismyndigheten har genomfört en enkätundersök-
ning och intervjuer med ingripandepoliser för att 
bedöma ingripandepersonalens möjlighet att vidta 
långtgående förstahandsåtgärder. Undersökningen har 
resulterat i publikationen Hur förstärker vi förmågan hos 
första polis på brottsplats att utföra tidig bevissäkring?54  

54)  Nationella operativa avdelningen, 2018: (A384.265/2018).
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I enkätundersökningen55 har ingripandepersonalen tagit 
ställning till ett antal påståenden där siffran 1 betecknar 
det lägsta värdet och siffran 5 det högsta värdet. Föl-
jande påståenden har besvarats (snittvärde på svar inom 
parentes):
¢¢ jag bedömer att jag i normalfallet har möjlighet att 
vidta långtgående förstahandsåtgärder på brotts-
platsen (3.22)
¢¢ jag har rätt kompetens för att vidta långtgående  
förstahandsåtgärder på brottsplatsen (3.62)
¢¢ jag får stöd från FU-ledare i samband med att jag 
vidtar förstahandsåtgärder (3.51)
¢¢ jag har rätt utrustning för att vidta långtgående  
förstahandsåtgärder på brottsplatsen (2.94).

Polismyndigheten bedömer att möjligheten att utföra 
långtgående förstahandsåtgärder på brottsplatsen är 
god. Trots att poliserna upplever att de har en god kom-
petens för att genomföra långtgående förstahandsåtgär-
der, så efterlyser de kompetenshöjande åtgärder i utred-
ningsmetodik, förhör, bevissäkring m.m. De uttrycker 
även behov av utrustning kopplat till bevis- och spår-
säkring på brottsplats. För att uppnå detta kommer det 
krävas utbildningsinsatser, till exempel förhörsutbild-
ningar samt utveckling av tekniska hjälpmedel för att 
effektivisera avrapporteringen och korta ned avrappor-
teringstiderna. 

Ingripandepersonalens möjligheter att arbeta 
brottsförebyggande 
I samma enkätundersökning undersöktes också vilken 
möjlighet ingripandepersonal har att arbeta med plan-
lagt brottsförebyggande arbete och i vilken utsträckning 
de har tillräcklig kunskap om vilka metoder som ska 
användas i ett kunskapsbaserat brottsförebyggande 
arbete. Följande påståenden har besvarats (snittvärde 
på svar inom parentes):
¢¢ jag har möjlighet i mitt uppdrag som ingripande- 
polis att arbeta med planerade brottsförebyggande 
aktiviteter (2.03)
¢¢ jag har tillräcklig kunskap om vilka metoder som 
ska användas i ett kunskapsbaserat brottsförebyg-
gande arbete (2.83).

55)  Enkäten spreds via regionernas kanslier och fanns tillgänglig på Intrapolis. 
Knappt 300 poliser har besvarat de aktuella frågorna. För varje påstående fick 
respondenten gradera påståendets riktighet mellan 1 och 5, där värdet 1 
betecknar det lägsta värdet och värdet 5 det högsta värdet.

Polismyndighetens bedömning är att ingripande- 
personalens möjlighet att arbeta med planerat brotts-
förebyggande arbete är sämre än möjligheten att arbeta 
med långtgående förstahandsåtgärder. Ingripande- 
personalen är dimensionerad för att ta hand om akuta 
ärenden och på plats genomföra långtgående åtgärder 
för en tidig bevissäkring. Det gör att ingripandeperso-
nalens brottsbekämpande arbete, vilket inbegriper 
brottsförebyggande arbete, främst utförs inom området 
ordning och säkerhet samt inom processen utredning 
och lagföring. Polismyndighetens bedömning är att 
ingripandeverksamheten för närvarande inte är resurs-
satt för att i större omfattning arbeta med planlagt 
brottsförebyggande arbete. 

Polismyndigheten har också en framtagen och beslu-
tad de�nition av brottsförebyggande arbete. Sprid-
ningen och införandet av denna har av olika anled-
ningar försenats. För 2019 planeras ett införande av fat-
tade beslut som ett resultat av ett strategiskt 
utvecklingsprojekt beträffande brottsförebyggande och 
trygghetskapande arbete. De�nitionen kommer att bli 
en av hörnstenarna i detta förankringsarbete och kom-
mer på sikt också att bidra till, att vad som kan betrak-
tas som planlagt brottsförebyggande arbete blir tydli-
gare, även för ingripandeverksamheten. 
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Polislagen 2 § p.3
Till Polismyndighetens uppgifter hör att utreda och 
beivra brott som hör under allmänt åtal.

Mål för utredningsverksamheten  
(Prop. 2017/18:1)
Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på 
rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet samt att brotts-
uppklaringen ska öka.

Långsiktigt mål enligt 
Polismyndighetens verksamhetsplan
Vi har förbättrat vårt utredningsresultat.

I detta avsnitt redovisas verksamhetsresultatet för utred-
ning och lagföring. Det sker i huvudsak på nationell 
nivå, i de fall där det �nns avvikande utfall för exempel-
vis polisregioner eller i brottskategorier kommenteras 
dessa. För tre så kallade brottskodsgrupper – brott i nära 
relation, våld mot barn och våldtäkt görs särskilda redo-
visningar i avsnittet Särskild redovisning. Likaså redo-
görs för verksamhetsresultat om Skjutningar.

Här redovisas även regeringsuppdragen ”Åtgärder 
för att förbättra polisens resultat med att utreda våldtäk-
ter och andra sexualbrott” samt ”Resultatet i brottsutred-
ningsverksamheten”. Den it-relaterade brottsligheten 
och arbetet för att stävja det beskrivs också. Avslut-
ningsvis redogörs för den forensiska verksamhetens 
resultat.

För förklaringar till och de�nitioner av de redovisade 
måtten hänvisas till Bilaga 9 – Ärendestatistik.

Sammanfattande bedömning
Resultaten visar att kvaliteten i utredningsverksamheten 
var fortsatt hög, men att det �nns förutsättningar att 
öka effektiviteten. Vidare ökade brottsuppklaringen, till 
stor del genom ökade insatser på områdena narkotika- 
och tra�kbrott. I ett längre perspektiv ligger dock den 
ökade ärendeproduktionen fortsatt på en låg nivå. 

Sammantaget är det Polismyndighetens bedömning 
att utredningsresultatet förbättrades under 2018.

Mål för utredning och lagföring samt 
övergripande mål för rättsväsendet
Polisens utredningsresultat följs upp och redovisas i för-
hållande till regeringens mål för verksamheten utred-
ning och lagföring. Målen är att verksamheten ska 
bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet 
och effektivitet (verksamhetsmål), samt att brottsupp-
klaringen ska öka (resultatmål).

Verksamhet 
Resurs och aktivitet

Resultat 
Prestation och effekt

Mål:
Högt ställda krav på 
rättssäkerhet, kvalitet 
och effektivitet

Mål:
Brottsuppklaringen  
ska öka

Indikatorer används när resultat inte kan mätas på ett 
entydigt sätt. Utfallet av en indikator är inte en absolut 
sanning, utan ska istället ses som en indikation på att 
målet är uppnått eller att man är på rätt väg mot målet. 
I redovisningen och analysen av verksamhets- och resul-
tatmålen används därför utfallet av ett antal indikatorer.

För att redovisa och analysera verksamhetsmålet om 
högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet 
används främst indikatorerna inkomna ärenden, öppna 
ärenden tillsammans med medelgenomströmningstider, 
arbetsproduktivitet och lagföringskvot. 

För att redovisa och analysera resultatmålet att 
brottsuppklaringen ska öka används främst indikato-
rerna utredningsandel, redovisningsandel, antal ären-
den redovisade till åklagare samt antal förundersök-
ningsbegränsade ärenden.

Ytterligare indikatorer förekommer dock i redovis-
ningen.

Redovisning av verksamhetsresultat  
– utredning och lagföring
Polisen hanterar årligen mycket stora ärendevolymer. 
Varje år inkommer och avslutas56 drygt 1,2 miljoner 
ärenden.57 I medeltal rör det sig dagligen om ca 3 400 
inskrivna ärenden. Alla dessa ärenden måste hanteras 
på ett eller annat sätt, vilket bland annat innebär att det 
dagligen fattas en rad beslut, till exempel att förunder-
sökning ska inledas, att brottsutredning ska redovisas 
till åklagare eller att brottsutredningen ska läggas ned.

56)  Avslutade ärenden: Ärenden som avslutats i polisens diarium, vilket bl.a.  
inbegriper ärenden som avslutats utan att förundersökning inletts och ären-
den redovisade till åklagare.

57)  Avser ärenden där brott anmälts. Förvaltningsrättsliga ärenden ingår inte i 
denna redovisning.

Utredning och lagföring
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Figuren ovan syftar till att sätta resultatutvecklingen 
i ett sammanhang och visar vilka ärendevolymer som 
polisen hade att hantera under 2018.

Verksamhetsmål – högt ställda krav på rättssäkerhet, 
kvalitet och effektivitet
En viktig faktor i redovisningen och analysen av både 
verksamhets- och resultatmålen är de ärendevolymer 
som utredningsverksamheten hanterar. Varje år inkom-
mer ett stort antal ärenden till polisen. Varje ärende 
innehåller ett eller �era anmälda brott. Ärendena hante-
ras antingen enbart av polisen eller av både polis och av 
åklagare. Inkomna ärenden följs framför allt upp med 
fokus på omfattning och brottsstruktur. Även om det 
totala in�ödet inte förändras mycket över tid sker det 
förändringar i brottsstrukturen, det vill säga olika typer 
av brott varierar i omfattning över tid. När brottsstruk-
turen förändras påverkas också utredningsresultatet. 
Om de så kallade ingripandebrotten (t.ex. narkotika-
brott och tra�kbrott) ökar kommer sannolikt också �er 
ärenden att redovisas till åklagare då denna typ av brott 
har en hög uppklaringsprocent.

Ur ett effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv är 
det också viktigt att sätta antalet inkomna ärenden i 

relation till antalet avslutade ärenden. Avslutas det 
exempelvis färre ärenden än vad som kommer in, både 
totalt och i de olika brottskategorierna, ökar antalet 
öppna ärenden. Ökande eller höga ärendebalanser kan 
vara ett tecken på att effektiviteten i utredningsproces-
sen kan förbättras.

Förändringar av antalet öppna ärenden påverkar 
även medelgenomströmningstiderna. En stabil och 
effektiv utredningsprocess leder också till stabila medel-
genomströmningstider över tid. Långa eller ökande 
genomströmningstider, höga eller ökande ärendebalan-
ser, påverkar generellt möjligheten att redovisa ärenden 
till åklagare negativt.

Arbetsproduktiviteten, eller den inre effektiviteten, 
är en indikator som främst används ur ett effektivitets- 
och kvalitetsperspektiv. Den kan även utgöra ett under-
lag för redovisning och analys av resultatmålet. Arbets-
produktiviteten sätter avslutade ärenden, bearbetade 
ärenden och ärenden redovisade till åklagare i relation 
till den använda utredningsresursen. En ökad arbets-
produktivitet kan exempelvis betyda att utredningsre-
surserna använts mer effektivt beroende på en högre 
kvalitet i utredningsprocessen.

En viktig aspekt i redovisningen och analysen av 

Inkomna ärenden
1 247 382 (- 0,1 %)

Nedlagda ärenden
(Förundersökning inledd)

389 265 (- 3,7 %)

Ärenden redovisade 
till åklagare

155 352 (+ 3,7 %)

Direktavslutade ärenden 
(Förundersökning inte 

inledd)
716 053 (+ 1,0 %)

Bearbetade ärenden 
(Förundersökning inledd)

544 617 (- 1,7%)

Öppna ärenden
152 875 (- 0,9 %)

Medelgenomströmnings- 
tider (dagar)

Avslutade ärenden 
42 (- 2,8 %)

Bearbetade ärenden 
97 (- 1,1 %)

Ärenden redovisade till 
åklagare 

122 (+ 0,8 %)

Avslutade ärenden
1 260 670 (- 0,2 %)

Figur 5. Polisens ärendevolymer 2018
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verksamhetsmålet är kvaliteten i olika delar av utred-
ningsprocessen. Den indikator som primärt används är 
lagföringskvoten. Denna baseras på information från 
Åklagarmyndigheten och utgörs av andel positiva lagfö-
ringsbeslut (beslut om åtal, strafföreläggande eller åtals-
underlåtelse) av totalt antal beslutade brottsmisstankar i 
ärenden där förundersökning letts av Polismyndigheten 
eller Åklagarmyndigheten. Lagföringskvoten visar dock 
endast ”slutprodukten” av utredningsprocessen, det vill 
säga i vilken omfattning Åklagarmyndigheten kan fatta 
positiva lagföringsbeslut baserat på de ärenden som 
polisen redovisat till åklagare. En annan aspekt på kva-
liteten i utredningsverksamheten är därför i vilken 
omfattning det fattas korrekta beslut i utredningspro-
cessens olika delar. Det kan röra frågor som om beslut 
om att inte inleda förundersökning, beslut om att lägga 
ned ärenden och beslut om att redovisa ärenden till 
åklagare har varit korrekta. Sådan information saknas 
dock till stora delar då uppföljning och analys av detta 
slag endast genomförs i begränsad omfattning. 

Inkomna ärenden
Under 2018 inkom 1 247 382 ärenden vilket i stort sett 
är oförändrat (- 1 772, - 0,1 %) jämfört med 2017. Även 
om antalet inkomna ärenden totalt är oförändrat, 
skedde det relativt stora förändringar i �era av brottska-
tegorierna under året. De brottskategorier som ökade 
mest var skadegörelsebrott, narkotikabrott, bedrägeri-
brott m.m. och övriga specialstraffrättsliga brott och de 
som minskat mest är tillgreppsbrott (exkl. i butik) och 
tillgrepp i butik.

Under året ökade antalet inkomna skadegörelse-
brottsärenden (+ 9 481, + 5,8 %). Hela ökningen har 
skett i polisregion Stockholm där också närmare 57 pro-
cent av ärendena inkom. Ökningen omfattar både klot-
ter och annan skadegörelse. In�ödet av skadegörelse-
brott varierade kraftigt under året beroende på de 
anmälningsrutiner som användes av framför allt lokal-
tra�kföretag i polisregion Stockholm. Under 2018 
inkom mycket stora mängder skadegörelsebrott under 
april och maj.

Av narkotikabrottsärendena (+ 5 017, + 9,1 %) var 
det framför allt brott mot narkotikastraf�agen avseende 
innehav och bruk som antalsmässigt ökade. Detta är en 
konsekvens av en ökad aktivitet från polisens sida bland 
annat beroende på arbetet med medborgarlöften och 
arbetet i de utsatta områdena där brottsligheten till stor 
del är narkotikadriven. Ökningen avser samtliga polis-
regioner förutom Nord där antalet inkomna ärenden 
minskade. 

Efter en tillfällig minskning under 2017 fortsatte an-
talet inkomna bedrägeribrottsärenden att öka (+ 18 945, 
+ 12,9 %) under 2018. Antalet inkomna bedrägeri-

Figur 6. Inkomna ärenden per brottskategori, 2016–2018

brottsärenden har haft en ökande trend under en längre 
tid. År 2004 inkom 41 770 ärenden och 2018 inkom  
165 499, vilket är en ökning med 296 procent. Bedrägeri- 
brotten ökade i samtliga polisregioner, och de ökade 
kraftigt i fem av sju polisregioner. Då en allt större del 
av handeln årligen genomförs digitalt och globalt är 
internet numera den huvudsakliga arenan för bedrägeri-
brottsligheten. Enligt Polismyndighetens nationella 
bedrägericenter (NBC) har de som begår bedrägeribrott 
nästan helt �yttat ut på internet. Detta innebär högst 
troligt att bedrägeribrotten kommer att fortsätta öka 
under de närmaste åren.

Övriga specialstraffrättsliga brott är också en 
brottskategori där antalet inkomna ärenden ökade 
under året (+ 2 420, + 7,7 %). I detta fall rör det sig i 
huvudsak om ökningar inom en enda brottskod (9001 – 
Används för bötesbrott eller andra brott som inte tagits 
upp i denna förteckning men som omfattas av anmälning- 
och misstankerutinen). Ökningen inom brottskoden 
omfattar samtliga polisregioner.

De brottskategorier där antalet inkomna ärenden 
framför allt minskade är tillgreppsbrott (exkl. i butik)  
(- 36 841, - 9,1 %) och tillgrepp i butik (- 3 384, - 8,0 %). 

Antalet inkomna tillgreppsbrott (exkl. butik) har 
minskat under en längre tid. År 2004 inkom det exem-
pelvis 564 947 ärenden, att jämföra med 369 492 under 
2018, vilket är en minskning med 35 procent. Minsk-
ningen av tillgreppsbrotten omfattar en stor majoritet av 
brottskoderna i brottskategorin. De antalsmässigt 
största minskningarna avser olika typer av stöld genom 
eller utan inbrott, �ckstölder samt stölder ur eller från 
motordrivet fordon.

Minskningen för tillgrepp i butik omfattar samtliga 
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polisregioner och var procentuellt störst i polisregio-
nerna Mitt och Stockholm. Den beror främst på en 
minskad anmälningsbenägenhet. Ytterligare en möjlig 
påverkansfaktor är att Polismyndigheten i delar av lan-
det arbetar enligt medarbetarinitiativet Trygg i butik, en 
metod som används för att minska antalet stölder ur 
butik. Syftet har varit att skapa en närmare samverkan 
mellan näringsidkare och polis för ett effektivare brotts-
förebyggande arbete. 

En brottskategori med hög prioritet både inom poli-
sen och i samhället är våldsbrott. För denna brottskate-
gori minskade antalet inkomna ärenden (- 807, - 0,6 %). 
Antalet inkomna ärenden ökade procentuellt mest i 
polisregion Öst, medan de minskade mest i polisregio-
nerna Bergslagen och Nord.

Brottskategorin våldsbrott består av en stor mängd 
brottskoder som kan grupperas på olika sätt, till exem-
pel utifrån brottstyp (mord eller dråp, våldtäkt, miss-
handel, rån etc.) eller utifrån vem som utsatts för brot-
tet. När det gäller de olika brottstyperna är förändring-
arna i allmänhet inte särskilt stora jämfört med 2017. 
De procentuellt största förändringarna har skett avse-
ende fullbordat mord eller dråp (+ 31, +8,6 %) och rån 
med skjutvapen (- 110, -11,2 %). Den antalsmässigt 
största förändringen har skett avseende misshandel, ej 
grov (- 1 090, -1,8 %). 

Ytterligare redovisning avseende våldsbrott �nns i 
avsnittet – Särskild redovisning – nedan. Denna redovis-
ning omfattar brott i nära relation, våldtäkt och våld  
mot barn.

Avslutade ärenden
Antalet avslutade ärenden 2018 var 1 260 670 vilket i 
stort sett är oförändrat (- 2 137, - 0,2 %) jämfört med 
2017. Även om det totala antalet avslutade ärenden inte 
förändrats jämfört med 2017, skedde det relativt stora 
förändringar inom de olika brottskategorierna. De 
avslutade ärendena uppvisar samma mönster som de 
inkomna ärendena. De avslutade ärendena var under 
2018 något �er än de inkomna.

Av de avslutade ärendena är det en stor andel (57 %) 
som avslutats utan att förundersökning har inletts 
(andelen har varierat mellan 55–58 procent de senaste 6 
åren). Att förundersökning inte inletts i större omfatt-
ning kan dock till stor del förklaras av att en mycket stor 
mängd av de avslutade ärendena innehåller brott där 
möjligheten att utreda dem av olika skäl saknas eller är 
mycket liten. Av samtliga använda brottskoder (ca 460) 
omfattar 20 brottskoder ca 73 procent av de ärenden för 
vilka förundersökning inte inletts. Det rör sig framför-
allt om skadegörelsebrott, vissa bedrägeribrott, smit-
ningsbrott i tra�ken och olika typer av stöldbrott (inkl. 
cykelstölder). 

Öppna ärenden
Antalet öppna ärenden minskade (- 1 390, - 0,9 %) och 
uppgick till 152 875. Ärenden som varit öppna 0–12 
månader minskade (- 3 533, - 2,7 %). Ärenden äldre än 
12 månader ökade däremot (+ 2 143, + 8,6 %).

Under 2018 fortsatte antalet öppna ärenden totalt 
att minska. De öppna ärendena minskade eller var oför-
ändrade i samtliga brottskategorier utom narkotikabrott 
och bedrägeribrott m.m. Ökningen i brottskategorin nar-
kotikabrott var relativt liten, medan antalet öppna ären-
den i brottskategorin bedrägeribrott m.m. ökade  
(+ 4 350, + 16,6 %). Antalet öppna ärenden totalt har 
minskade i fyra av sju polisregioner. Den största minsk-
ningen skedde i polisregion Nord (- 2 205, - 14,6 %). 
Antalet öppna ärenden ökade i polisregionerna Bergsla-
gen, Väst och Öst. Trots att antalet öppna ärenden 
minskade under 2018 ligger de fortfarande på en något 
högre nivå än normalt.

Även om antalet öppna ärenden totalt minskade, 
ökade de äldre öppna ärendena (öppna i mer än 12 
månader). De äldre öppna ärendena ökade i en majoritet 
av brottskategorierna, och de har ökat mest (11–13 %) i 
brottskategorierna våldsbrott, skadegörelsebrott, narko-
tikabrott, bedrägeribrott m.m. och övriga brottsbalks-
brott. Antalsmässigt var det dock främst bedrägeribrott 
m.m. och våldsbrott som ökade. De äldre öppna ären-
dena ökade kraftigt eller mycket kraftigt i samtliga 
polisregioner utom Nord och Syd där de minskat.

Möjligheten att redovisa ett ärende minskar generellt 
ju äldre ärendet blir. Eftersom förundersökning inletts 
för det stora �ertalet öppna ärenden innebär det att när 
de väl avslutas som bearbetade ärenden, kommer en 
större andel läggas ned och en mindre andel redovisas 
till åklagare än normalt. Detta påverkar utrednings-
andelen och därmed utredningsresultatet negativt. 

Medelgenomströmningstider
Medelgenomströmningstiden för avslutade och bearbe-
tade ärenden minskade jämfört med 2017. De avslutade 
ärendena tog i genomsnitt 42 dagar (- 1 dag) och de 
bearbetade ärendena tog i genomsnitt 97 dagar (- 1 dag). 
Medelgenomströmningstiden för avslutade och bearbe-
tade ärenden minskade eller var oförändrad i samtliga 
polisregioner utom Öst. De minskade eller var oföränd-
rade i samtliga brottskategorier utom övriga brott mot 
person och övriga brottsbalksbrott.

Att medelgenomströmningstiden för avslutade och 
bearbetade ärenden minskade beror på att det fattats 
snabbare beslut om att avsluta ärenden 
¢¢ där förundersökning inte inletts
¢¢ där förundersökning inletts, men där ärendet lagts 
ned.
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Medelgenomströmningstiden för ärenden redovisade 
till åklagare ökade från 121 till 122 dagar, jämfört med 
2017. Medelgenomströmningstiden minskade i samtliga 
polisregioner utom Nord och Väst. Den minskade eller 
var oförändrad i �ertalet brottskategorier. De största 
förändringarna skedde i brottskategorierna övriga brott 
mot person och bedrägeribrott m.m. som båda ökade 
med 15 procent.

Figur 7. Medelgenomströmningstider (avslutade och  
bearbetade ärenden samt ärenden redovisade till åklagare), 
2013–2018

Arbetsproduktivitet
Antalet redovisade utredningstimmar58 var under 2018 i 
stort sett oförändrat jämfört med 2017 (drygt 17 miljo-
ner timmar, vilket motsvarar ca 11 500 �ktiva årsarbets-
krafter59). Då antalet ärenden redovisade till åklagare 
ökade med 3,7 procent innebär detta att arbetsprodukti-
viteten (antal ärenden redovisade till åklagare per 1 500 
timmar) ökade med 3,6 procent, från i genomsnitt 13,0 
ärenden redovisade ärenden till åklagare per �ktiv års-
arbetskraft till 13,5.

Arbetsproduktiviteten avseende avslutade ärenden 
är i stort sett oförändrad, och för bearbetade ärenden 
minskade den marginellt i förhållande till året innan.

58)  Kvaliteten i Polismyndighetens tidredovisning har brister. Mer information 
om tidredovisningen finns i bilaga 1 – Läsanvisningar.

59)  En fiktiv årsarbetskraft motsvarar 1 500 utredningstimmar.
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Lagföringskvot
Lagföringskvoten, som är en kvalitetsindikator, ökade 
jämfört med 2017, från 92,2 procent till 93,1 procent. 
Den effektiva lagföringskvoten ökade marginellt vilket 
beror på en ökad användning av förundersöknings-
begränsning inom polisen. 

Lagföringskvoten varierar för de olika brottskatego-
rierna – från 84 till 97 procent. Lagföringskvoten är rela-
tivt oförändrad för �era brottskategorier, men har ökat 
något för övriga brott mot person, bedrägeribrott m.m. 
och övriga brottsbalksbrott. Lagföringskvoten ökade 
något i polisregion Mitt. I övrigt är förändringarna mar-
ginella. Spridningen av lagföringskvoten mellan polis-
regionerna är relativt liten och ligger mellan 92 och 
drygt 94 procent. 

Figur 8. Lagföringskvot per polisregion, 2016–2018

Kompletteringsvolymen var 16,3 procent 2018 vilket är 
en ökning jämfört med 2017. Kompletteringsvolym är 
ett mått som Åklagarmyndigheten tar fram och som 
avser andel beslut om att skicka tillbaka förundersök-
ningen till polisen i relation till antal brottsmisstankar 
med beslut i åtalsfrågan. Orsakerna till komplettering-
arna kan vara att formella/administrativa uppgifter sak-
nas i förundersökningsprotokollen eller att åklagare 
bedömt att �er utredningsåtgärder behöver genomföras. 
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har under 
året inlett ett arbete med att minska antalet komplette-
ringar i syfte att effektivisera utredningsprocessen.

Resultatmål – brottsuppklaringen ska öka
Resultat utgörs av prestationer och de effekter dessa 
leder till. Utredningsverksamhetens slutprestation 
utgörs av antalet ärenden redovisade till åklagare. Ett 
ärende som redovisas till åklagare utgör dock inte ett 
uppklarat brott. Det är först när Åklagarmyndigheten 
fattat ett positivt lagföringsbeslut (åtal, strafföreläg-
gande eller åtalsunderlåtelse) som brottet är uppklarat 
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(personuppklarat). Utvecklingen av ärenden redovisade 
till åklagare är därför en av �era indikatorer som kan 
användas i förhållande till resultatmålet – att brotts-
uppklaringen ska öka.

Ärendeproduktionen sätts därför också i relation till 
hur ärendevolymerna förändras, i vilken omfattning för-
undersökning har bedrivits och hur stora utrednings-
resurser som använts. Utredningsandelen sätter antalet 
ärenden redovisade till åklagare i relation till alla avslu-
tade ärenden där det genomförts en förundersökning 
(s.k. bearbetade ärenden). Utredningsandelen liknar till 
sin konstruktion Brottsförebyggande rådets (Brå) lagfö-
ringsprocent. Redovisningsandelen sätter antalet redovi-
sade ärenden till åklagare i relation till antalet avslutade 
ärenden. Redovisningsandelen är till sin konstruktion 
mycket lik Brås personuppklaringsprocent. Det är vik-
tigt att, utöver att titta på antalet redovisade ärenden, 
även titta på utrednings- och redovisningsandelen för att 
kunna bedöma brottsuppklaringen.

I redovisning och analys av resultatmålet är det 
också viktigt att ta hänsyn till i vilken omfattning för-
undersökningsbegränsning har använts. Förundersök-
ningsbegränsning innebär att en förundersökning läggs 
ned och att brottet inte utreds eller inte utreds färdigt, 
även om det �nns en misstänkt person.60 Syftet med för-
undersökningsbegränsning är att effektivisera utred-
ningsprocessen, men den kan vid stor användning eller 
vid kraftigt ökning också innebära att färre ärenden 
redovisas till åklagare än annars.

Se vidare Bilaga 1 – Läsanvisningar/faktorer  
som påverkar möjligheten att redovisa och klara upp 
brott.

Utredningsandel
Under perioden 2013–2017 minskade utrednings- 
andelen från att inledningsvis ligga på 32,2 procent till 
att 2017 ligga på 27,0 procent. Under 2018 ökade dock 
utredningsandelen till 28,5 procent.

Förändringarna är relativt små för merparten av 
brottskategorierna. De största ökningarna har inträffat 
i brottskategorierna övriga brott mot person, skade- 
görelsebrott, tillgreppsbrott (exkl. i butik) och tra�kbrott 
som alla ökat med mellan 1,2 och 1,6 procentenheter. 

Som framgår av �gur 9 varierar utredningsandelen 
relativt mycket mellan de olika brottskategorierna. De 
högsta utredningsandelarna har de brottskategorier 
som helt eller till stor del består av så kallade ingripan-
debrott (narkotikabrott, tra�kbrott, tillgrepp i butik och 

60)  När polisen förundersökningsbegränsar ett brott beror det oftast på att den 
misstänkte nyligen dömts för annan brottslighet, eller är misstänkt för andra 
brott, och att ytterligare utredning eller dom inte påverkar straffet. En indivi-
duell bedömning görs alltid där man tar hänsyn till bland annat brottets art, 
straffvärde och den misstänktes risk för återfall i brott.

övriga specialstraffrättsliga brott) och de lägsta utred-
ningsandelarna har de så kallade offerbrotten. 

Utredningsandelen ökade i en majoritet av polisregi-
onerna. De största ökningarna skedde i polisregionerna 
Bergslagen (+ 3,3 procentenheter), Nord (+ 2,8 procent-
enheter), Väst (+ 2,7 procentenheter) och Syd (+ 1,9 
procentenheter).

Figur 9. Utredningsandel per brottskategori, 2016–2018

Redovisningsandel
Redovisningsandelen är en indikator som utgör ett 
komplement till utredningsandelen. Redovisningsande-
len är till sin konstruktion lik Brås personuppklarings-
procent. Under 2018 ökade redovisningsandelen med 
0,5 procentenheter, till 12,3 procent. 

Redovisningsandelen ökade marginellt för övriga 
brott mot person och tra�kbrott och minskade marginellt 
för narkotikabrott och övriga specialstraffrättsliga brott. 
Redovisningsandelen ökade i samtliga polisregioner 
utom Mitt och Stockholm.

Ärenden redovisade till åklagare
Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade (+ 5 533, 
+ 3,7 %) och uppgick till 155 352. Mellan åren 2009 och 
2016 minskade antalet ärenden redovisade till åklagare 
med 34 procent, från knappt 219 000 ärenden till drygt 
145 000 ärenden. Under 2017 och 2018 ökade dock 
ärenderedovisningen igen. 

Även om antalet ärenden redovisade till åklagare 
totalt ökade �nns det relativt stora variationer inom de 
olika brottskategorierna. De brottskategorier som 
antalsmässigt ökat mest är narkotikabrott (+ 3 149,  
+ 9,8 %), tra�kbrott (+ 2 369, + 5,7 %) och i viss mån 
även övriga brott mot person (+ 648, + 13,9 %). 
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En minskning har skett i tre av tio brottskategorier, 
främst tillgrepp i butik (- 1 586, - 7,8 %) vilket är en 
brottskategori där även in�ödet minskat. 

Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade i 
samtliga polisregioner, antalsmässigt främst polisregion 
Nord (+ 1 001, + 7,7 %) och Syd (+ 1 472, + 5,3 %). 

Figur 10. Ärenden redovisade till åklagare per brottskategori,  
2016–2018 

Förundersökningsbegränsade ärenden
En faktor som påverkar antalet ärenden som redovisas 
till åklagare är i vilken omfattning förundersöknings-
begränsning används. Förundersökningsbegränsning61  
innebär att en förundersökning kan läggas ned och att 
brottet inte utreds eller inte utreds färdigt, även om det 
�nns en misstänkt person. 

Genom att använda förundersökningsbegränsning 
tidigt i rättskedjan kan resurser läggas på annan brotts-
utredande verksamhet. Om dessa brott inte förunder-
sökningsbegränsas hos polisen är det troligt att Åklagar- 
myndigheten i ett senare skede fattar beslut om åtals-
underlåtelse. 

Förändringar av antalet förundersökningsbegrän-
sade ärenden påverkar antalet ärenden som redovisas 
till åklagare. Om polisens användning ökar kan detta 
innebära att färre ärenden redovisas till åklagare. Under 
2018 ökade antalet förundersökningsbegränsade ären-
den med 12,4 procent (+ 3 649). Ökningen avser samt-
liga brottskategorier utom övriga brottsbalksbrott. 
Antalsmässigt var det framförallt bedrägeribrott m.m. 
och narkotikabrott som ökade. 

61)  Sedan 1 januari 2013 har polisen möjlighet att själv fatta beslut om förunder-
sökningsbegränsning i vissa fall. Tidigare var det alltid en åklagare som fat-
tade detta beslut.
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Beslut om förundersökningsbegränsning fattas dock 
inte för ärenden, utan för enskilda brott. Ett ärende kan 
innehålla �era brott. Om endast ett av �era brott i ett 
ärende förundersökningsbegränsas registreras inte hela 
ärendet som förundersökningsbegränsat. I dagsläget 
�nns det inom polisen inte tillgång till uppgifter om för-
undersökningsbegränsning per brott. Den faktiska 
användningen av förundersökningsbegränsning är där-
för högst troligt högre än vad som redovisas här.62 

Särskild redovisning
Detta avsnitt omfattar tre brottskodsgrupper: brott i 
nära relation, våld mot barn och våldtäkter, för vilka en 
särskild analys har genomförts. För brottskodsgruppen 
Brott i nära relation har en större revidering skett av 
brottskodsgruppen under året, vilket påverkar möjlighe-
terna till jämförelse bakåt. Fokusområdena är priorite-
rade i samhället och inom polisen.63 Detta gäller både i 
det brottsförebyggande (BF) och det brottsutredande 
arbetet (UL). Fokusområdena ingår som en del i poli-
sens verksamhetsplan för 2018.

Brott i nära relation
Brott som sker i en nära relation är starkt kränkande för 
brottsoffren. Därför är det viktigt att polisen kontinuer-
ligt vidareutvecklar sina arbetsmetoder både avseende 
brottsutredning och bemötande av brottsoffer. 

Brott i nära relation kan drabba såväl vuxna som 
barn och såväl män som kvinnor. I polisens kategorise-
ring av brott i nära relation ingår ett antal brottstyper, 
varav några exempel anges nedan:
¢¢ grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning
¢¢ misshandel (grov/ej grov) inomhus mot kvinna  
respektive man i nära relation
¢¢ misshandel (grov/ej grov) inomhus mot barn 0–6 år, 
bekant med offret
¢¢ våldtäkt inomhus, såväl försök som fullbordad.

Det är brottstyper som framförallt åter�nns i kategorin 
våldsbrott, men även i brottskategorin övriga brott mot 
person. 

Redovisning av verksamhetsresultat – brott i nära 
relation
Under 2018 inkom 27 222 ärenden som ingår i kategorin 
brott i nära relation. Det var ett ökat in�öde jämfört med 

62)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2015: Utvecklingen av förundersöknings-
begränsning 2006–2014. Delrapport inom uppdraget Resultatutveckling  
avseende utredning och lagföring. Rapport 2015:17

63)  Handläggningen gällande brott mot barn, våld i nära relation och sexualbrott 
mot vuxna behöver bygga på enhetliga och gemensamma arbetssätt. Polisen 
har metodstöd för att korta handläggningstiderna och höja kvaliteten i säk-
ringen av bevis vid utredning av dessa brott.

48 POLISENS ÅRSREDOVISNING 2018RESULTATREDOVISNING



2017 (+ 1 993, + 7,9 %). Ökningen berodde dock i prin-
cip uteslutande på tillkomna brottskoder som tidigare 
inte ingick i brott i nära relation. Om dessa utesluts var 
in�ödet endast marginellt högre jämfört med föregående 
år (+ 307, + 1,0 %).64  

För de brottstyper som ingår i brott i nära relation 
inleds i princip alltid en förundersökning. Förundersök-
ningsandelen är hög (95,2 %). I en majoritet av ärendena 
är åklagare förundersökningsledare. 

Figur 11. Brott i nära relation, antal inkomna ärenden, antal 
ärenden redovisade till åklagare samt utredningsandel för 
åren 2016–2018

Ärendeinströmningen varierar mellan olika brottstyper. 
Vid grov kvinnofridskränkning har anmälningarna 
minskat (- 9,5 %), medan ärenden rörande fullbordade 
våldtäkter har ökat. 

Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade  
(+ 10,0 %) och uppgick till 4 446. En del av ökningen 
förklaras av att �er typer av brott nu är inkluderade i 
brottskategorin. Utan dessa skulle ärenden till åklagare 
ha ökat med 5 procent. Utredningsandelen var oföränd-
rad (17,4 %). 

Under 2018 ökade antalet äldre öppna ärenden (mer 
än 6 månader) med 14,8 procent (+ 366). En del av 
ökningen beror på de tillagda brottskoderna.65 Äldre 
öppna ärenden uppgick vid utgången av året till 2 832 
ärenden, jämfört med 2 466 ärenden 2017. Ökningen 
tillskrivs främst ärenden mellan 6–12 månader. Ärenden 
3–6 månader har ökat med 373 ärenden (+ 22, 1 %) 
sedan utgången av 2017.

För ärenden redovisade till åklagare ökade medel-
genomströmningstiden med fem dagar – från 148 till 
153 dagar. 

64)  Brottskodsgruppen Brott i nära relation utökades med fyra brottskoder under 
2018, dessa genererade under året 1 686 anmälningar.

65)  139 anmälningar.
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För brotten i nära relation gäller generellt att lag-
föringskvoten är hög. Nivån var i det närmaste oföränd-
rad i jämförelse med 2017, 91,9 procent (+ 0,3 procent-
enheter).

Våldtäkter
Våldtäktsbrott är särskilt kränkande för brottsoffren 
med efterföljande stort behov av stöd från samhället. 
Det är viktigt att kvaliteten i utredningsarbetet fortsatt 
förbättras, bland annat genom regelmässig tillämpning 
av ändamålsenliga arbetsmetoder. Flera åtgärder 
genomfördes under året för att förbättra polisens arbete 
med att utreda våldtäkter och andra sexualbrott: 
¢¢ Arbetet fortsatte med att förbättra kvaliteten i ut-
redning om våldtäkter utifrån Polismyndighetens 
rapport Förbättrad kvalitet i utredning om våldtäk-
ter.66  Bland annat genomfördes en djupare genom-
lysning av våldtäktsärenden och ärenden rörande 
våld i nära relation i samarbete med Åklagarmyn-
digheten. 
¢¢ Metodstödet reviderades i samband med att den nya 
sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft.
¢¢ Polismyndigheten tog fram en två veckor lång ut-
bildning för utredare av sexualbrott i syfte att ut-
veckla deltagarnas kunskap om faktorer som på- 
verkar möjligheten att framgångsrikt utreda sexual-
brott, samt att tillämpa denna och aktuell lagstift-
ning. 

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2018 
som genomfördes av Brottsförebyggande rådet (Brå), 
undersöktes utsattheten för sexualbrott.67 Här innefattas 
ett bredare spektrum av brott – från blottning till våld-
täkt. Av befolkningen (16–84 år) uppgav 6,4 procent att 
de utsatts för den här typen av brott under 2017.68 Under 
perioden 2006–2012 låg nivån relativt stabilt, men de 
senaste fem årens resultat visar på en tydlig ökning. 

Det var stora skillnader mellan män och kvinnor 
samt mellan olika åldersgrupper vad gäller utsattheten 
för sexualbrott. Betydligt �er kvinnor än män hade bli-
vit utsatta för sexualbrott; 10,7 procent av kvinnorna 
jämfört med 1,6 procent av männen uppgav att de blivit 
utsatta under 2017. 

66)  A004.860/2017.

67)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Sammanställning av centrala resultat 
från Nationella trygghetsundersökningen 2018.

68)  Den brottsutsatthet som undersökts är den som ägt rum under kalenderåret 
före svarstillfället. Den utsatthet som rapporteras i NTU 2018 ägde rum under 
2017.
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1,4 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de 
utsattes för ett eller �era allvarliga sexualbrott69 under 
2017, vilket är en ökning från 2016, då andelen var 1,1 
procent. Fler kvinnor än män hade blivit utsatta för all-
varliga sexualbrott; 2,3 procent av kvinnorna jämfört 
med 0,4 procent av männen under 2017.

Redovisning av verksamhetsresultat – våldtäkter
Antalet inkomna ärenden ökade något till 5 714 (+ 141, 
+ 2,5 %) jämfört med 2017. Framförallt ökade fullbor-
dade våldtäkter mot �ickor eller kvinnor.

Figur 12. Våldtäkt (inkl. försök), antal inkomna ärenden,  
antal ärenden redovisade till åklagare samt utredningsandel 
för åren 2016–2018

Precis som för brott i nära relation är våldtäkt en brotts-
typ där det inleds förundersökning i de �esta ärendena. 
Förundersökningsandelen var fortsatt hög (96,2 %) och 
oförändrad sedan 2017. I merparten av ärendena är en 
åklagare förundersökningsledare. 

Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade jäm-
fört med 2017 (+ 176, + 25,1 %) och uppgick till 877. 
Utredningsandelen för våldtäkter ökade, från 13,8 pro-
cent 2017 till 16,0 procent 2018. Det innebär att �er av 
de ärenden där förundersökning inleddes redovisades 
till åklagare. 

Antalet öppna ärenden äldre än 6 månader ökade, 
med 16,7 procent (+ 104). De uppgick vid utgången av 
2018 till 726 ärenden, jämfört med 622 ärenden vid 
samma tidpunkt 2017. Det är en relativt stor ökning av 
ärenden som varit öppna mer än 12 månader (+ 69,  
+ 35,8  %). För ärenden redovisade till åklagare har 
medelgenomströmningstiden sedan 2017 ökat med 2 
dagar – från 152 till 154 dagar. 

69)  Personer som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott får svara på två frå-
gor om brottets allvarlighetsgrad. Frågorna beskriver händelser som i brotts-
balken skulle kunna motsvara försök till eller fullbordat sexuellt övergrepp 
eller våldtäkt.
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Lagföringskvoten var 97,1 procent, vilket är en 
ökning jämfört med 2017 (95,8  %). 

Våld mot barn
Polismyndigheten vidareutvecklar kontinuerligt sina 
arbetsmetoder både avseende brottsutredning och 
bemötande av brottsoffer. Polismyndigheten har till-
sammans med Åklagarmyndigheten under 2018 tagit 
fram en handledning som är en praktiskt inriktad väg-
ledning för planering och genomförande av förhör med 
barn70 samt vuxna med osynliga funktionsnedsätt-
ningar.

I kategoriseringen av våld mot barn i åldrarna 0–17 
år ingår ett antal brottstyper, till exempel:
¢¢ misshandel
¢¢ våldtäkt
¢¢ grov fridskränkning
¢¢ olaga hot
¢¢ personrån.

Redovisning av verksamhetsresultat – våld mot barn
I ärenden rörande våld mot barn är det i allmänhet en 
åklagare som är förundersökningsledare. Förundersök-
ning inleddes under 2018 i 82 procent av de inkomna 
ärendena, vilket är en minskning med två procentenhe-
ter jämfört med tidigare år. Under 2018 inkom 26 474 
ärenden som ingår i kategorin våld mot barn. 

Antalet inkomna ärenden ökade (+ 212, + 0,8 %) 
jämfört med 2017. Ärendeinströmningen varierade mel-
lan olika brottstyper. Rån ökade kraftigt, medan en del 
misshandelsbrott mot barn minskade. De ärenden som 
polisen redovisar till åklagare ökade (+ 136, + 4,1 %) 
under 2018 jämfört med 2017. En kraftig ökning skedde 
av ärenden som rör rån och fullbordad våldtäkt. En 
minskning ses framförallt för misshandelsbrott. 

Forskning har visat att statistik över polisanmälning-
ar bara omfattar en mindre del av det våld som begås 
mot barn.71 I detta sammanhang är det heller inte till-
lämpligt att se till brottsofferundersökningar, då dessa 
inte omfattar barn yngre än 15 år. Resultat från Skol-
undersökningen om brott 2017 visar att nästan 23 pro-
cent av eleverna uppger att de blivit utsatta för något 
misshandelsbrott under de senaste tolv månaderna.72 
Det är en ökning med 4 procentenheter sedan 2015. 

70)  Åklagarmyndigheten (Utvecklingscentrum Göteborg) och Polismyndigheten 
(Utvecklingscentrum Väst och Utvecklingscentrum Mitt), 2018: Förhör med 
barn, Förhör med vuxna som har osynliga funktionsnedsättningar – handled-
ning för polis och åklagare vid planering och genomförande. Det är främst 
barn under 15 år som avses i handledningens råd om planering och genom- 
förande av förhör.

71)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2011: Den polisanmälda barnmisshandeln. 
Utvecklingen fram till 2009. Rapport 2011:16.

72)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2018: Skolundersökningen om brott 2017. 
Om utsatthet och delaktighet i brott. Rapport 2018:15.
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Ungefär 20 procent av eleverna som utsatts för grövre 
misshandel uppger att den senaste händelsen blev polis-
anmäld. För lindrig misshandel är motsvarande andel 
4,2 procent. 

Figur 13. Våld mot barn, antal inkomna ärenden,  
ärenden redovisade till åklagare, samt utredningsandel för 
åren 2016–2018

Utredningsandelen ökade mellan 2017 och 2018, från 
15,2 till 15,9 procent. Sedan 2016 är dock andelen i stort 
sett oförändrad (16,1 %). 

Sedan 2017 har antalet öppna ärenden äldre än 6 
månader ökat med 7,7 procent (+ 85). De äldre öppna 
ärendena uppgick vid utgången av 2018 till 1 188 ären-
den. För ärenden 0–3 månader minskar ärendebalan-
serna (- 2,0 %). 

För ärenden redovisade till åklagare ökade medelge-
nomströmningstiden med fem dagar – från 144 till 149 
dagar. 

Lagföringskvoten ökade och ligger kvar på en hög 
nivå (88,7 %), jämfört med 2017 (87,2 %).

Sammanfattning brott i nära relation, våldtäkter  
och våld mot barn
För samtliga fokusområden ligger kvaliteten i de ären-
den som redovisas till åklagare (lagföringskvoten) på en 
hög nivå och har ökat marginellt för våldtäkter och 
ärenden som rör våld mot barn. Nivån är oförändrad, 
men på fortsatt hög nivå, för ärenden som rör brott i 
nära relation. Vi ser en positiv utveckling för antalet 
ärenden redovisade till åklagare avseende samtliga 
fokusområden. Framförallt har det skett en kraftig 
ökning av ärenden rörande våldtäkter. För ärenden som 
rör brott i nära relation och våld mot barn har ärenden 
till åklagare ökat något. 

Utredningsandelen, som används för bedömning av 
resultatmålet brottsuppklaringen ska öka, har ökat 
något för våldtäktsärenden, ökat marginellt för våld 
mot barn och är oförändrad vid ärenden som rör brott i 
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nära relation. När det gäller öppna ärenden och medel-
genomströmningstider ser vi en negativ utveckling och 
att de generellt ökat för fokusområdena. 

Åtgärder för att förbättra polisens arbete 
med att utreda våldtäkter och andra 
sexualbrott 
Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. 
I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den 
som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja 
kan dömas för våldtäkt. Sexuellt tvång har tagits bort 
och i stället används begreppet sexuellt övergrepp.

Under 2018 fortsatte arbetet med att förbättra kvali-
teten i utredningar om våldtäkter utifrån Polismyndig-
hetens rapport Förbättrad kvalitet i utredning om våld-
täkter.73 Bland annat har en djupare genomlysning av 
våldtäktsärenden och ärenden rörande våld i nära rela-
tion genomförts i samarbete med Åklagarmyndigheten. 
Vid genomlysningen har man tittat på hela processen 
från anmälan till dom eller nedläggning. Detta arbete 
kommer att presenteras i en rapport första kvartalet 
2019. I och med den nya sexualbrottslagstiftningen är 
det ett krav att målsägandebiträde ska förordnas ome-
delbart. Det är något som uppmärksammats i Åklagar-
myndighetens och Polismyndighetens projekt om en 
översyn och modernisering av metodstödet Ett utvecklat 
bästa arbetssätt för våld i nära relationer, brott mot barn 
samt sexualbrott mot barn och vuxna. Metodstödet revi-
derades under 2018 i samband med att den nya sexual-
brottslagstiftningen trädde i kraft.

I metodstödet �nns en checklista för initiala åtgärder 
vid våldtäkt. Den beskriver tydligt vilka åtgärder som 
yttre personal och personal i jourmiljö ska vidta i initial-
skedet. I den djupare genomlysning av våldtäktsärenden 
och ärenden rörande våld i nära relation som genomförts 
tittar man bland annat på om man arbetat utifrån check-
listan initialt och på så sätt kan man sedan göra en utvär-
dering av om checklistan lett till förbättringar eller en 
kvalitetshöjning av handläggningen av sexualbrott.

En ytterligare åtgärd för att förbättra utrednings-
arbetet inom området är att utifrån ett rättskedje- 
perspektiv ta fram nationella riktlinjer för Polismyndig-
hetens hantering, förvaring och användande av spårsäk-
ringssatser vid utredning av sexualbrott. Arbetet blev 
klart under första kvartalet 2018. 

För att säkerställa att arbetsmetoderna når ut i hela 
organisationen har Polismyndigheten tagit fram en två-
veckors nationell utbildning för de utredare, såväl gamla 
som nya, som arbetar med sexualbrottsutredningar i 
syfte att utveckla deltagarnas kunskap om faktorer som 

73)  A004.860/2017.
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påverkar möjligheten att framgångsrikt utreda sexual-
brott, samt att tillämpa kunskapen och aktuell lagstift-
ning. Bemötande av brottsoffer och förövare är en viktig 
del av den nationella utbildningen, med rätt bemötande 
ökar chanserna till aktiv medverkan i utredningsproces-
sen.74 Stort fokus har lagts på bland annat den nya sexu-
albrottslagstiftningen. Detta för att öka Polismyndighe-
tens förmåga att utföra rättsäkra och enhetliga sexual-
brottsutredningar. Under hösten 2018 genomfördes en 
pilotomgång i Göteborg. Det �nns även ett nätverk med 
deltagare från samtliga regioner under nationell ledning, 
där aktuella arbetsmetoder inom området diskuteras.

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagar-
myndigheten under 2017–2018 tagit fram en handled-
ning för Förhör med barn, Förhör med vuxna som har 
osynliga funktionsnedsättningar – handledning för polis 
och åklagare vid planering och genomförande. Handled-
ningen är framtagen för att vara en praktiskt inriktad 
vägledning för planering och genomförande av förhör 
med barn samt vuxna med osynliga funktionsnedsätt-
ningar, inte minst ur ett bemötandeperspektiv. Arbetet 
startades eftersom det tidigare i stort sett saknats hand-
ledning för att hålla förhör och möta vuxna med någon 
form av osynlig funktionsnedsättning. 

Redovisning av verksamhetsresultat – sexualbrott
Sammantaget har resultatutvecklingen för sexualbrott75  
utvecklats i positiv riktning de senaste fyra åren. Det 
skiljer sig dock åt mellan olika brottstyper inom de olika 
kategorierna. 

Våldtäkt
Det har skett en ökning av antalet inkomna anmäl-
ningar om våldtäkt sedan 2015 (+ 28,3 %). Framförallt 
är det fullbordade våldtäkter mot �ickor eller kvinnor 
som ökat. En tänkbar förklaring till ökningen är att 
anmälningsbenägenheten ökat, och att sexualbrotten 
uppmärksammats i media och i samhället i stort bland 
annat genom att en ny sexualbrottslagstiftning arbetats 
fram. Det senaste året har ökningstakten avtagit något. 
Antalet ärenden som redovisats till åklagare ökade 
mycket kraftigt under 2018 och därmed ökade även 
utredningsandelen (andel ärenden redovisade till åkla-
gare av alla bearbetade ärenden) jämfört med året 
innan. Lagföringskvoten ökade marginellt.

74) Polismyndigheten har var tredje år genomfört en brottsofferundersökning, 
där medverkande tillfrågas om  hur de upplevt polisens bemötande och infor-
mation. I detta sammanhang inkluderas dock inte brottsoffer till starkt inte-
gritetskränkande brott som sexualbrott utgör. Det är därför svårt att på ett 
generellt sätt uttala sig om hur brottsoffer för sexualbrott upplever polisens 
bemötande.

75)  Sammanställningen avser samtliga brottskoder med koppling till kap. 6 BrB. 
Våldtäkt inkluderar både försök och fullbordad våldtäkt, inklusive oaktsam.

Sexuellt ofredande
Mellan 2015 och 2016 ökade antalet inkomna ärenden 
om sexuellt ofredande kraftigt (+ 17,8 %), men har där-
efter legat stabilt i antal. Liksom avseende våldtäkt är 
det framförallt ofredanden mot �ickor eller kvinnor som 
ökat. Troligen kan ökningen förklaras av samma orsa-
ker som våldtäkterna ovan. Även antalet ärenden som 
redovisats till åklagare har ökat kraftigt sedan 2015. 
Utredningsandelen har varit tämligen stabil under åren 
2015–2017, men ökade under 2018. Lagföringskvoten 
(kvaliteten på de ärenden som redovisas till åklagare) 
har sedan 2017 ökat marginellt (+ 0,9 %) till 89,2 procent. 
Medelgenomströmningstiden för ärenden till åklagare 
(160 dagar) minskade med 11 dagar jämfört med 2017.

Köp av sexuell tjänst
Sedan 2016 genomför polisen under nationell operativ 
ledning särskilda insatsveckor mot människohandel för 
sexuella ändamål, koppleri, köp av sexuell tjänst och köp 
av sexuell handling av barn m.m. Målsättningen är att 
genomföra minst fyra insatser per år i samarbete med 
polisregionerna. I praktiken går arbetet till så att den 
första dagen ägnas åt kompetenshöjande insatser till-
sammans med lokal polis och representanter från Åkla-
garmyndigheten samt socialtjänsten. Bland annat tas 
frågor upp om relevant lagstiftning, operativa åtgärder, 
hemliga tvångsmedel, internetspaning och bemötande 
av individer i prostitution.

Det operativa arbetet inleds med att identi�era var 
prostitutionsverksamheten äger rum lokalt och ingripa 
mot dem som köper sexuella tjänster, hallickar och 
människohandlare samt förmedla stöd och skydd till de 
individer som utnyttjas i prostitution. Polisregionerna 
uppskattar det operativa stödet och insatserna leder 
ofta till att lokal polis fortsätter att genomföra operativa 
insatser på egen hand. Under 2018 genomfördes sär-
skilda insatsveckor i �era polisregioner. Arbetet kom-
mer i fortsättningen att bedrivas inom ramen för Polis-
myndighetens plan mot människohandel.76  

Antalet inkomna anmälningar om köp av sexuell 
tjänst ökade kraftigt under 2018 jämfört med de tidigare 
åren, sannolikt delvis beroende på de genomförda insats-
veckorna. Antalet redovisade ärenden sjönk 2015–2017 
för att sedan öka kraftigt under 2018. Utredningsandelen 
har varierat påtagligt under dessa år, under 2017 var den 
som lägst, 52 procent. Under 2018 ökade utredningsan-
delen, men är fortfarande på en lägre nivå än 2015 och 
2016. Lagföringskvoten är på 94 procent och har ökat 
sedan 2017. Medelgenomströmningstiden för ärenden till 
åklagare (60 dagar) minskade kraftigt, med 9 dagar.

76)  PM 2018:0025.
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Övriga sexualbrott
Under 2018 var antalet inkomna ärenden avseende 
övriga sexualbrott 1 656, vilket innebar en marginell 
ökning mot året innan (+ 2,7 %). En betydande andel av 
brottstyperna utgörs av sexuellt övergrepp mot �icka 
eller pojke under 15 år samt koppleri, men de faktiska 
antalen är tämligen låga. Det är även i dessa grupper det 
skett en ökning av inkomna ärenden. Antalet ärenden 
som redovisats till åklagare ökade mycket kraftigt jäm-
fört med 2017, i synnerhet avseende utnyttjande av barn 
för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn för sexuell 
posering. Även koppleri och sexuellt övergrepp mot �icka 
har ökat. Utredningsandelen har ökat och kvaliteten på 
ärenden till åklagare är oförändrat hög (98 %). För 
övriga sexualbrott har medelgenomströmningstiden för 
ärenden till åklagare minskat något, med 9 dagar. Jäm-
fört med de andra sexualbrottskategorierna hade övriga 
sexualbrott den längsta medelgenomströmningstiden, 
224 dagar. 

Skjutningar
Under 2018 skedde 306 bekräftade skjutningar77 i lan-
det. Som en följd av dessa avled 45 personer och 135 
personer skottskadades. Storstadsregionerna hade �est 
skjutningar:
¢¢ Polisregion Stockholm (95)
¢¢ Polisregion Syd (81)
¢¢ Polisregion Väst (59)
¢¢ Polisregion Mitt (29)
¢¢ Polisregion Öst (21)
¢¢ Polisregion Nord (14)
¢¢ Polisregion Bergslagen (7).

Jämfört med 201778 har antalet skjutningar minskat  
(- 18, - 6 %). Även antalet skadade minskade något (- 4,  
- 3 %). Däremot ökade antalet avlidna (+ 2, + 5 %) jäm-
fört med föregående år.

Omständigheterna kring skjutningarna i kriminell 
kontext har ofta sin bakgrund i narkotikaaffärer eller 
kon�ikter om makt/in�ytande över andra typer av 
brottsliga affärer. Över hälften av skjutningarna (54 %) 
skedde på allmän plats i tättbebyggt område. Näst vanli-
gast var skjutning mot bostad (21 %), följt av skjutning i 
bostad (12 %). De som utsatts för skjutningar eller 
annat grovt våld vill ofta inte medverka i utredningen, 
vilket försvårar möjligheten att klara upp brotten.

77)  En bekräftad skjutning är att det avfyrats projektiler med krutladdat vapen 
och det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material 
eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än 
ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-
legal och inte uppenbart oavsiktlig.

78)  Siffrorna för år 2017 har uppdaterats jämfört med årsredovisning 2017.

Figur 14. Antal skjutningar, varav skadade och avlidna,  
2017–2018

Den vanligast förekommande typen av skjutvapen 
var pistol, men i ett antal skjutningar användes auto-
matvapen. Handgranater var fortsatt vanligt förekom-
mande och även kraftiga så kallade bangers (Cobra 8). 
Explosiver av olika slag är ett tydligt ökande problem i 
hela landet och de används både med syfte att hota och 
att skada. En ökande andel attacker med handgranater 
eller andra typer av explosiver har medvetet riktats mot 
nära anhöriga till tänkt antagonist i kriminell kon�ikt. 
Risken för tredje part har således påverkats ytterligare i 
negativ riktning. Hotet mot Polismyndigheten (perso-
nal, fordon, byggnader etc.) har ytterligare eskalerat vad 
gäller explosiver under 2018.

Inrapporterade misstänkta förövare fanns i knappt 
var tredje bekräftad skjutning, sammanlagt rör det sig 
om 136 misstänkta individer. 

Resultatet i brottsutredningsverksamheten 
Enligt polisens regleringsbrev för 2018 ska myndigheten 
redovisa vilket arbete som bedrivs för att förstärka den 
brottsutredande förmågan och öka uppklaringen av 
brott, samt göra en bedömning av om genomförda 
åtgärder fått önskade effekter. Vidare ska redovisningen 
inbegripa en analys av om utredningsverksamheten är 
ändamålsenligt resurssatt i förhållande dels till arbets-
belastning, dels till fördelningen av brott i brottskatalo-
gen.

Förstärkt utredningsverksamhet och ökad 
brottsuppklaring
Ledning av utredningsverksamhet
I likhet med det Statskontoret konstaterar i slutrappor-
ten Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet 
ser Polismyndigheten att ledning och styrning av utred-
ningsverksamheten behöver förstärkas. Det behövs 
gemensamma ledningsprinciper som sätter ramarna och 
ger en förutsägbar och enhetlig ledning och styrning av 
utredningsverksamheten.
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Arbetet med att utveckla utredningsverksamheten 
har skett på olika nivåer. Från det strategiska perspekti-
vet har det varit nödvändigt att utifrån processen för 
utredning och lagföring, identi�era de aktiviteter där 
avvikelser �nns och genomföra nödvändiga föränd-
ringar. 

Ett stort antal dialog- och temadagar har genomförts 
i alla polisregioner. Syftet har varit att diskutera olika 
frågeställningar beträffande utredning och lagföring. 
Vid mötena om de särskilt utsatta områdena låg fokus 
på de speci�ka utmaningar som utredningsverksamhe-
ten har i ett sådant område. Under mötena lyftes frågor 
om förundersökningsledning och de aktiviteter inom en 
förundersökning som har en positiv effekt på Polismyn-
dighetens mål att öka lagföringen. 

Daglig styrning
Daglig styrning är en metod för att nå ett förbättrat 
utredningsresultat. När man talar om daglig styrning är 
det korta dagliga mötet av stor betydelse. Syftet med 
detta ska inte enbart vara att fördela ärenden eller att 
medarbetarna ska utbyta information. Det ger också en 
överblick av hur arbetssituationen och belastningen ser 
ut, skapar delaktighet och förståelse samt kunna arbets-
utjämna Polismyndigheten har tagit fram ett metodstöd 
och påbörjat införandet. Införandet sker genom dialog 
inom arbetsgrupperna för att säkerställa att metod- 
stödet leder till en förändring av utredningsverksam-
heten.

Ny strategi för utredningsverksamheten
Inom ramen för genomförandet av Strategi 2024 har 
Polismyndigheten inlett ett arbete med att ta fram en 
strategi för utredningsverksamheten. Utredningsstrate-
gin syftar till att säkerställa Polismyndighetens brotts-
utredande förmåga med målet att öka uppklaringen av 
brott79 samt upprätthålla förtroende hos medborgaren. 

Strategin anger Vad som ska förstärkas inom utred-
ningsverksamhet samt Varför. När detta är fastställt 
övergår arbetet i framtagande av handlingsplaner med 
åtgärder för att uppnå önskad förmåga inom strategins 
de�nierade områden. Exempel på områden som omfat-
tas av strategin är ledning av utredningsverksamheten, 
förundersökningsledning, ärendesamordning (med 
fokus på brottsaktiva, se vidare avsnittet Ärendesamord-
ning – brottsaktiva nedan) samt förstärkt samverkan 
med forensisk verksamhet. Handlingsplanerna tas fram 
av chefer och medarbetare inom utredningsverksamhe-
ten. Polisens utredningsstrategi har koppling till och 
omhändertar väsentliga delar av Polismyndighetens 

79)  Regleringsbrev för Polismyndigheten 2018.

andra strategier av betydelse för utredningsverksam-
heten.

Förundersökningsledning 
Efter omorganisationen till Polismyndigheten har en 
satsning genomförts för att få en för polisen gemensam 
kompetens hos myndighetens förundersökningsledare. 
Antalet utbildningsplatser har utökats och behovet för 
kommande tre till fem år har inventerats inom respek-
tive polisregion under hösten 2018. Den nationella för-
undersökningsledarutbildningen uppdateras kontinuer-
ligt med aktivt biträde av representanter från Åklagar-
myndigheten för att upprätthålla en hög kvalitet. 

Ärendesamordning – brottsaktiva
Ett beslut om nationella ärendesamordningsmöten, i 
form av ett pilotförsök, fattades under våren 2018. Pilot-
insatsen har inneburit att Polismyndigheten i samverkan 
med Åklagarmyndigheten kontinuerligt har identi�erat 
brottsaktiva med syftet att bland annat avbryta pågå-
ende brottslighet och skapa trygghet. De�nitionen av 
termen brottsaktiv är individer som har minst nio öppna 
misstankar i minst två ärenden. Urvalet görs med hjälp 
av it-systemet Status vilket är ett operativt beslutsstöd 
som effektiviserar utredningsverksamheten genom 
underlag för beslut och utvärdering av insatser. 

Arbetet har inneburit att tillämpning av strategier, 
rutiner och arbetssätt säkerställts vilket ökat möjlighe-
terna till effektiv lagföring. Ärendena samordnas, utreds 
och redovisas i ett sammanhang till Åklagarmyndighe-
ten med målsättningen att den brottsaktive inte ska ha 
några brottsmisstankar kvar i misstankeregistret.

Figur 15. Antal brottsaktiva personer, antal skäliga brotts-
misstankar samt antal målsägande i aktuella ärenden.  
För perioden 5 oktober–14 december 2018

 
Arbetet med ärendesamordning och brottsaktiva visade 
under perioden oktober till december 2018 en positiv 
utveckling i form av en svagt nedåtgående trend för 
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aktiva misstankar, brottsaktiva och målsäganden vilket 
kan tyda på att man i större utsträckning samordnat 
ärenden med fokus på brottsaktiva och använt för-
undersökningsbegränsning mer aktivt. Ett intensi�erat 
arbete med brottsaktiva och ärendesamordning plane-
ras tillsammans med Åklagarmyndigheten och förvän-
tas ge ett positivt resultat.

Brottssamordning
Brottssamordningen, vilken innefattar operativ brotts-
analys och forensisk analys, är inriktad mot seriebrotts-
lighet. Den internationella organiserade seriebrottslig-
heten är prioriterad. Genom det dagliga arbetet söker 
medarbetare i ärende�ödena efter de ärenden som kan 
tänkas vara av seriebrottskaraktär. Polismyndighetens 
förmåga att upptäcka brottsserier förbättrades under 
2018.

Under 2018 genomfördes ett fördjupat samarbete 
inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslig-
het och terrorism (Prümrådsbeslutet). Under året har 
Polismyndigheten fortsatt att fokusera på omhänder-
tagandet av dna-träffar. Inom myndigheten pågår ett 
utvecklingsarbete med att omhänderta forensiska spår-
träffar (dna och �ngeravtryck) som ett led i att effektivi-
sera och kvalitetssäkra träffarna. 

Brottssamordningen utvecklades under året genom 
veckovisa möten med representanter från polisregio-
nerna. I och med polisens omorganisation har den dag-
liga dialogen mellan polisregionerna och möjligheterna 
till ett effektivt informations- och erfarenhetsutbyte över 
landet ökat. Detta främst i frågor som rör nya tillväga-
gångssätt, seriebrottslighet, iakttagelser och underrät-
telseinformation om internationella stöldligor. Hante-
ring av de genom brottssamordningen upparbetade 
brottsserierna behöver utvecklas. 

Första polis på brottsplats
Förstärkt förmåga hos första polis på brottsplats att 
utföra tidig bevissäkring är en av de åtgärder som har 
bedömts ha störst effekt på utredningsverksamheten. 
Under 2018 djupintervjuades personal från särskilt 
utsatta områden. Detta resulterade i ett antal förslag 
vilka, om de genomförs, förväntas öka ingripandeverk-
samhetens resurs och dess utredande förmåga. Ett av 
förslagen avser krav på att första polis på brottsplats all-
tid, oavsett brottstyp, ska kontakta förundersökningsle-
dare i samband med att bevissäkring och andra åtgärder 
utförs. Ett annat förslag är att stärka funktionen jour-
förundersökningsledare och tillgodose behovet av utred-
ningspatruller som stöd till jourförundersökningsledare 
och ingripandeverksamheten. Detta är även två fram-
gångsfaktorer i försöksverksamheten Snabbare lag-
föring i polisregion Stockholm och bedöms öka förut-

sättningarna att driva utredningen framåt och öka upp-
klaringen.

Förstärkt samverkan mellan utredningsverksamhet  
och forensisk verksamhet 
I syfte att förbättra samverkan mellan forensisk verk-
samhet och utredningsverksamheten och att omhän-
derta de synpunkter som lämnats i tillsynsrapporter, har 
nationellt forensiskt centrum (NFC) och nationella ope-
rativa avdelningen (Noa) initierat ett utvecklingsarbete. 
I arbetet har �era åtgärder vidtagits, till exempel har en 
struktur för dialog mellan NFC och utredare utarbetats, 
översyn av rutiner för beställningar och presentation av 
resultat har genomförts samt åtgärder för att förbättra 
informationsutbytet på såväl operativ som strategisk 
nivå.

Utvecklingen fortsätter under 2019. För det opera-
tiva arbetet är ett av målen att förenkla handläggningen. 
På en strategisk nivå ligger fokus på målet att möjlig-
göra �er undersökningar, men även att genom ökning av 
insamlande av bevis, exempelvis dna, kunna öka lag-
föringen. 

Kravställning it
Polisens utredningsstöd samt kopplingar mellan olika 
it-system som används inom en brottsutredning utveck-
las ständigt – så även 2018. Polismyndighetens sam-
arbetsmodell för medarbetardriven it-utveckling kom-
mer även framöver att vara en central del i utvecklings-
arbetet.

Inom arbetet med Geogra�ska informationssystem 
(GIS) och kartstöd har ett samverkansavtal tillsammans 
med Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) samt Lantmäteriet arbetats fram 
för att bland annat stärka totalförsvaret. Kvaliteten i 
polisens grundläggande källor till adresser och platser 
har förbättrats och implementering sker i �era av poli-
sens system. Detta leder till ökade möjligheter att skapa 
relevanta lägesbilder och ett utökat användande av kar-
tor i alla delar av polisens verksamhet. Med hjälp av 
kartstöd kan brottsplatser och vittnens iakttagelser eller 
andra rörelser som en misstänkt eller en målsägare gör 
visualiseras i utredningen.

Bedömning av om vidtagna åtgärder har fått  
önskade effekter
Polismyndigheten bedömer att de åtgärder som hittills 
vidtagits med anledning av polisens utredningsstrategi 
har fått önskade effekter. 

En förstärkt ledning och styrning av utredningsverk-
samheten, med fokus på att stärka förundersöknings-
ledarrollen, har bland annat lett till att beslut i större 
omfattning fattas tidigt i förundersökningen. En effek-
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tiv förundersökningsledning har, generellt sett, lett till 
minskade medelgenomströmningstider, främst gällande 
polisledda förundersökningar. 

Utredningsverksamheten arbetar aktivt med ärende-
samordning med inriktning på de individer som begår 
�est brott. Arbetet hittills med ärendesamordning har 
påvisat goda exempel men Polismyndigheten ser utma-
ningar i det framtida arbetet gällande bland annat orga-
nisation, kompetens och ledning. Effektiv ärendesam-
ordning uppstår när polisen tar initiativ och föredrar 
ärenden för en åklagare som tar ett helhetsgrepp över 
samtliga ärenden. Att en misstänkt frihetsberövas är en 
annan framgångsfaktor.

Utredningsverksamhetens resurssättning 
Rapporter från bland annat Statskontoret80 och Brå81, 
samt ett ojämnt övertidsuttag, visar att Polismyndig-
heten har ett strukturellt resursfördelningsproblem till 
lokalpolisområdenas nackdel. 

Information om resurstillsättning i förhållande till 
arbetsbelastning har inhämtats från samtliga polisregio-
ner. Där framkommer att det huvudsakligen är resursen 
på polisområdesnivå som upplevs otillräcklig. Polis-
områdets utredningsverksamhet ska enligt brottskatalo-
gen82 omhänderta brott som mord, våldtäkt, brott mot 
barn, brott i nära relation med �era. Dessa brott är 
många gånger komplexa och kräver mer tid och resurs 
att utreda. 

För att på polisområdesnivå klara av in�ödet av 
ärenden fördelas inte sällan ärenden som rör våldtäkt, 
brott mot barn och brott i nära relation till lokalpolis-
området. Detta samtidigt som resurser för utredning av 
till exempel mord lånas in från lokalpolisområdet. Kon-
sekvensen blir resursbrist på lokalpolisområdet som 
varken mäktar med egna eller omfördelade ärenden. 
Detta tar sig exempelvis uttryck som ett ökande antal 
äldre öppna ärenden, såväl på lokalpolisområdesnivå 
som på polisområdesnivå. Vidare saknas på lokalpolis-
området ofta såväl kompetens som verktyg att utreda de 
omfördelade grövre brotten då nödvändig kompetens 
och verktyg �nns på polisområdesnivå eller regional 
nivå. Det �nns indikationer på att �era regioner delvis 
frångår brottskatalogen vilket är något som Polismyn-
digheten har för avsikt att se över. Om avsteg görs från 
brottskatalogen resulterar det i svårigheter att bedöma 
både resursbehov och resursfördelning.

80)  Statskontoret (2018): Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. 
Slutrapport 2018:18.

81)  Brottsförebyggande rådet (Brå), 2014: Varför gav fler poliser inte ökad 
 personuppklaring? Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”. 
 Rapport 2014:17.

82)  Huvudprincipen är att brott ska utredas på lägsta ändamålsenliga nivå 
(A248.471/2016).

Polismyndigheten bedömning83 är att den be�ntliga 
utredningsresursen behöver utökas. Med en ökad utred-
ningsresurs på polisområdesnivå minskar behovet av 
omfördelning av brott till lokalpolisområdet. Därige-
nom förstärks även lokalpolisområdets förmåga att 
hantera de brott de ansvarar för att utreda. Detta är 
något Polismyndigheten behöver omhänderta inom 
ramen för tillväxten fram till 2024.

It-relaterad brottslighet
Förekomsten av digitala bevis ökar och i princip alla 
brottstyper innehåller it-inslag i någon form. Detta har 
medfört ökade krav på polisens förmåga att hantera den 
it-relaterade brottsligheten. Av tidigare redovisade åt-
gärder som vidtagits för att säkerställa att myndigheten 
har tillräcklig kompetens och beredskap för att utreda 
it-relaterade brott har framgått att regionala it-brotts-
centrum inrättas i varje polisregion. Polisen bygger nu 
upp en gemensam förmåga placerad på olika delar i 
myndigheten med spetskompetens samlad på ett natio-
nellt it-brottscentrum och sju regionala it-brotts-
centrum. Nationellt it-brottscentrum, i nära samverkan 
med regionerna, bistår med råd och stöd vid etable-
ringen i syfte att bidra till nationell enhetlighet och 
skapa samordningsvinster.

De regionala it-brottscentrumen byggs successivt 
upp. Under hösten 2018 startade tre av regionerna sina 
deskfunktioner vilka utgör den första delen av uppbygg-
naden. Deskarna vid de regionala it-brottscentrumen 
ska vara polisregionens kontaktpunkt, kunskapsbärare 
och samordnare för frågor kopplade till it-relaterade 
brott. Efter uppbyggnaden av deskarna kommer stödet 
att utökas till att även avse de övriga funktioner som ska 
�nnas: internetinhämtning, it-forensik, utredning av 
internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och 
utredning av komplex it-brottslighet. 

Desken vid nationellt it-brottscentrum har vidare-
utvecklat sin funktion som myndighetens Single Point 
Of Contact (SPOC) mot externa aktörer.

Den ökande förekomsten av digitala bevis inom alla 
brottsområden ställer nya krav på polisens grund- och 
vidareutbildningar. Polismyndigheten har påbörjat en 
förändrad kravställning gentemot de lärosäten som 
bedriver grundutbildning till polis (polisprogrammet). 
Dessutom har kompetenspro�lerna för utredning och 
lagföring kompletterats. Kunskap kring digitala bevis 
och it-relaterad brottslighet ska ingå som en naturlig del 
av polisens utbildningar. 

Det pågår �era satsningar inom utbildningsområdet 
för att höja nivån på specialistutbildningarna inom it-

83)  Dokumentförteckning ÅR18_Noa.
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brottsområdet. Behoven av kvali�cerade utbildningar 
samt kraven på dessa gör att de �esta länder inom 
Europa inte själva klarar att skapa, genomföra och vid-
makthålla dessa. Förutom att delta i samarbetena, bland 
annat genom medlemskap i den europeiska utbildnings-
organisationen European Cybercrime Training and Edu-
cation Group (ECTEG), har myndigheten tillsammans 
med �era andra länder tecknat ett samarbetsavtal med 
norska polishögskolan om ett program för grundutbild-
ning av specialister inom cybercrimeområdet.

Vad gäller Nordiska ministerrådets beslut avseende 
en gemensam nordisk grundutbildning rörande it-rela-
terad brottslighet har Polismyndigheten valt att ansluta 
sig till övriga EU-länder. Detta har skett mot bakgrund 
av att �era andra europeiska länder intresserat sig mer 
för ett projekt benämnt E-First (First Responder E-lear-
ning Package). Polismyndigheten, genom nationellt it-
brottscentrum, deltar därför tillsammans med tolv euro-
peiska länder i detta projekt. Projektet leds av ECTEG 
med �nansiering från Europakomissionen. Den gemen-
samma engelskspråkiga versionen blev klar under hös-
ten 2018 och avsikten är att de nationella översättning-
arna (totalt 16 språk) ska vara slutförda i maj 2019. 

I samverkan med övriga myndigheter med utpekade 
it-säkerhetsansvar deltog Polismyndigheten i förberedel-
serna inför och genomförandet av valet 2018. Samver-
kan aktualiserade olika frågor kring fördelning av och 
gränser för ansvar, handlingsplaner och samarbetsfor-
mer. Erfarenheterna har genererat projektarbeten för att 
öka myndigheternas kapacitet att inom sina respektive 
ansvarsområden kunna hantera olika framtida oön-
skade händelser. 

Under våren 2018 slutredovisade Polismyndigheten 
genomförda och planerade åtgärder i regeringsuppdra-
get Bekämpa sexuella övergrepp mot barn (Ju2016/06827/
PO, 2016-10-06). Regeringsuppdraget genomfördes i 
samverkan med Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen i 
Stockholms län och frivilligorganisationer. Åtgärderna 
kan sammanfattas med förbättrad it-miljö, ökad sam-
verkan med Åklagarmyndigheten, inhämtning av goda 
exempel från nordiska grannländer och Europol-länder 
liksom erfarenhetsutbyte med �era sydostasiatiska län-
der för att bland annat öka in�ödet av anmälningar av 
svenskar som begår sexuella övergrepp på barn utom-
lands.

Under året vidareutvecklade samverkansforumet 
Barnaråd sin verksamhet. Barnaråd initierades av Polis-
myndigheten i samband med nyss nämnda regerings-
uppdrag. Barnaråd syftar till att deltagarna ska dela 
med sig av kunskap, och i samverkan försöka utveckla 
åtgärder och metoder för att skydda barn mot sexuella 
övergrepp. Förutom Polismyndigheten medverkar 
Childhood, Ecpat, Statens medieråd, Change Attitude, 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnafrid. Under 
året genomfördes två möten.

Flera uppmärksammade utredningar rörande inter-
netrelaterade sexuella övergrepp mot barn genomfördes 
under 2018. Värt att notera är en dom där en svensk 
man dömdes för bland annat våldtäkt mot ett stort 
antal barn. Den dömde hade endast kontakt med 
brottsoffren via internet och de befann sig vid brottstill-
fällena i andra länder. Svensk rätt har i domen jämställt 
det fysiska rummet med det digitala vilket får stor bety-
delse för rättspraxis med tanke på bland annat straff-
värde och skadestånd men också för polisens priorite-
ring av brottstypen och möjligheten att påverka interna-
tionell lagstiftning i samma riktning. 

Tillsammans med sex andra myndigheter bildar 
Polismyndigheten samverkansgruppen för informa-
tionssäkerhet. Myndigheterna i samverkansgruppen 
deltog med talare, moderatorer och utställningsbord i 
den årliga konferensen Informationssäkerhet för offent-
lig sektor. Under totalt två dagar besöktes konferensen 
av ca 600 personer. 

Polismyndigheten bidrog till EU:s årliga informa-
tionskampanj European Cyber Security Month. I kam-
panjen informerades i ett brottsförebyggande syfte om 
fenomenen smishing, phising och vishing där man via 
mail, sms eller telefon vill lura av brottsoffer informa-
tion som till exempel bankkortsuppgifter eller lösenord 
för ekonomisk vinning.

Sverige antogs under hösten 2018 som medlem i 
Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT). J-CAT är 
en operativ samarbetsform med mål att bekämpa inter-
nationell cyberbrottslighet och är lokaliserat vid Euro-
pols European Cybercrime Centre (EC3). Vidare deltar 
polisen numera som partner i No more ransom! som är 
ett samarbete mellan rättsväsende och it-säkerhetsbolag 
i europeiska länder. Syftet är att hjälpa den som drab-
bats av ransomware84 att återfå sin krypterade data utan 
att behöva betala de kriminella som ligger bakom.

Forensisk verksamhet
Den forensiska verksamheten inom polisen bedrivs i 
huvudsak vid nationellt forensiskt centrum (NFC), regi-
onernas forensiska sektioner samt på it-brottscentrum 
inom nationella operativa avdelningen (Noa) och regio-
nernas it-brottscentrum. Det �nns även forensisk verk-
samhet utanför dessa enheter, till exempel inom gräns-
polisens hantering av urkunder och inom den it-foren-
siska verksamheten.

84)  Utpressningsprogram, utpressningsvirus eller gisslanprogram som är en typ 
av skadlig programvara vars syfte är att utpressning, ofta genom att ta filer 
som gisslan via kryptering.
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NFC har det nationella processansvaret för hela 
Polismyndighetens forensiska verksamhet.

Den forensiska processen
Den forensiska processen startar med brottsplatsunder-
sökning och avslutas då ärendet avgörs i domstol. Den 
forensiska verksamheten är ofta avgörande för brotts-
utredningar och kan vara pusselbiten som gör det möj-
ligt att utreda och väcka åtal. Genom teknisk informa-
tion och bevisning stöttar den forensiska verksamheten 
rättsväsendets aktörer genom att ge svar på frågor om 
en händelses förlopp. Detta kan inkludera aspekter som 
rör spårens egenskaper, kopplingar gällande orsak och 
verkan, eller kopplingar mellan platser, spår och perso-
ner i tid och rum. Betydelsen av teknisk bevisning ökar 
och i takt med att tekniken utvecklas får vi nya möjlig-
heter till mer avancerade undersökningar. 

Den forensiska verksamheten är även en viktig länk i 
samordningen av olika utredningar och ger möjlighet 
att se likheter i tekniskt tillvägagångssätt mellan olika 
brott. Forensiken kan binda samman brottsplatser eller 
koppla misstänkta till brottsplatser genom träffar från 
biometriska register. Verksamheten är komplex och krä-
ver hög kompetens, samtidigt som utvecklingen inom 
området forensik går mycket snabbt. Speciellt it-forensi-
ken kräver satsningar för att följa med i utvecklingen 
och ligga i framkant för att kunna stötta utredningspro-
cessen optimalt. 

NFC ansvarar för �era register som är av stor vikt 
för brottsutredning och brottsförebyggande arbete. 
Genom databaserna kan man effektivt jämföra spår 
från brottsplats, till exempel dna och/eller �ngeravtryck, 
med misstänkt person. Den största effekten �nns inom 
de biometriska registren då de pekar direkt mot en per-
son. Under 2018 påbörjades ett arbete med att utöka de 
biometriska registren med ytterligare ett register för 
identi�ering genom ansiktsjämförelse. Vidare utreds de 
legala förutsättningarna för olika typer av applikationer 
avseende ansikts- och signalementsjämförelse.

Under 2018 arbetade ca 1 200 polisanställda inom 
den forensiska verksamheten, från spårsäkring på 
brottsplats till analyser vid laboratorium och deltagande 
vid rättegång. Eftersom målsättningen är att processen 
ska vara enhetlig och kvalitetssäkrad med rätt kompe-
tens hos personalen, sker ett kontinuerligt kvalitets-
arbete gällande metoder och processer men också 
genom utbildning och utveckling av personal. Den stan-
dard som den forensiska processen följer, ISO/IEC 
17025, kom i början av året ut i en starkt reviderad form. 
Under året har polisens samtliga kvalitetsledningssys-
tem i den forensiska verksamheten reviderats i enlighet 
med nya krav i standarden.

För att den forensiska processen ska vara ett opti-

malt stöd till utredningsprocessen behöver resultat av 
olika slag levereras i rätt tid och med rätt kvalitet. 
Ibland krävs snabba besked av något lägre kvalitet som 
ändå kan driva en utredning framåt, och andra gånger 
krävs resultat med hög kvalitet som ska kunna användas 
i domstol. NFC har under �era år haft svårigheter med 
att leverera besked i rätt tid, något som såväl Statskon-
toret som Riksrevisionen har uppmärksammat vid sina 
granskningar av verksamheten. Under 2018 genomförde 
ett �ertal aktiviteter för att effektivisera processerna i 
syfte att dels kunna sänka handläggningstider generellt, 
dels att ge ett bättre stöd i förhållande till utrednings-
processens behov. Några av de aktiviteter som drevs 
under 2018:

¢¢ Harmonisering av den forensiska ärendeverksam-
heten med målet att få en enhetlig, ackrediterad  
forensisk verksamhet. Under året nåddes enhetlig 
ackreditering för området �ngeravtrycksidenti�e-
ring. 

¢¢ Projektet Formning forensik ska ge en bättre upp-
delning mellan fältprocessen och den laborativa pro-
cessen inom forensiken. Antalet laboratorier inom 
polisen kommer att minska och koncentreras till fär-
re enheter för att säkerställa kompetens, metoder 
och verktyg, vilket möjliggör rätt kompetens till rätt 
arbetsuppgifter samt produktionsplanering natio-
nellt för en ökad effektivitet. I ett förberedande ar-
bete 2018 gjordes en kartläggning av den be�ntli-
ga verksamheten vid såväl de forensiska sektionerna 
som NFC.

¢¢ Noa och NFC har sedan 2017, inom ramen för ut-
redningsprocessen, arbetat för att omhänderta de 
förslag som Statskontoret och Riksrevisionen pre-
senterade i sina respektive rapporter. Under 2018 
genomfördes två workshops, den första ägde rum 
i juni och riktades mot de forensiska sektionerna. 
Den andra skedde i oktober och riktades mot utred-
ningschefer och forensiska sektionschefer. Detta har 
bidragit till ett förbättrat samverkansklimat samt 
identi�ering av fortsatta aktiviteter. 

¢¢ I samverkan med Noa har beslut tagits som klar-
gjort vad som ingår i processansvaret för it-foren-
sik. Resultat av arbetet är att ett samverkansråd för 
it-forensik bildats för att driva polisens förmåga på 
området vidare.
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Redovisning av verksamhetsresultat – forensik
Information kring osäkerheter avseende resultatredovis-
ningen för den forensiska verksamheten �nns i Bilaga 1.

Ärendeutveckling 2013–2018 samt produktion av 
ärenden under 2018 vid NFC
Utvecklingen under de senaste fem åren visar en konti-
nuerlig ökning av antalet inkomna ärenden till NFC. 
Inströmningen av nya ärenden under 2018 var något 
lägre än tidigare år men följer polisens in�öde av 
anmälda ärenden. Under 2018 låg antalet inkomna 
ärenden i stort sett på samma nivå som 2017. I samband 
med polisens omorganisation 2015 gick SKL (Statens 
kriminaltekniska laboratorium) över till att bli en natio-
nell avdelning inom Polismyndigheten, NFC, och i sam-
band med detta utökades antalet driftställen från ett till 
fyra (Linköping, Stockholm, Göteborg och Malmö), 
därav den stora ökningen mellan 2014 och 2015 som 
visas i �guren nedan. 

Figur 16. Inkomna ärenden 2013–2018 NFC (exkl. person- 
prover-dna, personprover-fingeravtryck samt sökning av  
asylsökande i fingeravtrycksregistret åt Migrationsverket)

Tabell 8. Resultatutveckling 2016–2018 för NFC (exkl. person-
prover-dna, personprover-fingeravtryck samt sökning av  
asylsökande i fingeravtrycksregistret åt Migrationsverket)

Indikator 2016 2017 2018
Skillnad 
2017–18

Skillnad 
2017–18, %

Inkomna ärenden 76 990 82 214 81 090 - 1 124 - 1,4

Avslutade  
ärenden 79 386 84 022 86 905 2 883 3,4

Inkomna ärenden gick ner under 2018 jämfört med året 
innan. Under 2018 hade NFC en minskning med cirka 
1,4 procent i jämförelse med 2017. Inom narkotika-
området ökade emellertid antalet inkomna ärenden 
markant. Narkotikaärenden in till NFC ökade med 
cirka 9,5 procent (50 429) jämfört med 2017. Ökningen 
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var störst i början av året, januari–februari, men fort-
satte även resterande månader.

Inkomna ärenden ökar i komplexitet, då en större 
andel än tidigare handlar om samarbetsärenden. Dessa 
undersökningar är mer komplexa och tar därmed längre 
tid. Ett exempel på ett samarbetsärende är undersök-
ningen av ett vapen som måste spårsäkras för undersök-
ning av dna, därefter säkras �ngeravtryck och till sist 
ska vapnet provskjutas. Dessa undersökningar måste 
göras i rätt ordning och med stor försiktighet för att inte 
kontaminera eller förstöra spår. Under 2018 ökade 
antalet samarbetsärenden med 18 procent jämfört med 
året innan. Fler samarbetsärenden påverkar handlägg-
ningstiderna negativt, men möjligheten att få fram tek-
niska resultat ökar genom att man belyser ärendet och 
materialet ur �era aspekter.

NFC:s produktion ökade under 2018 med 3,4 pro-
cent jämfört med året innan vilket medförde att balan-
serna sänktes. Under hela 2018 avslutade NFC �er ären-
den än vad som kom in varje månad. 

Figur 17. Öppna ärenden under 2018 (exkl. personprover-dna, 
personprover-fingeravtryck samt sökning av asylsökande i 
fingeravtrycksregistret åt Migrationsverket)85

Trots den ökade produktionstakten där �er ärenden 
avslutades än vad som kom in under året har NFC en 
äldre ärendebalans att förhålla sig till. Under 2018 hade 
NFC i genomsnitt en balans på ca 9 350 öppna ärenden 
varje månad och i slutet av december hade NFC totalt  
8 832 öppna ärenden. Av dessa ärenden är 214 ärenden 
äldre än 1 år.

85)  Då ärendesystemet TekPros data har räknats om för att anpassas till de defini-
tioner som används i Forum har inte öppna ärenden kunnat återskapas bakåt 
i tiden, därav innehåller antalet öppna ärenden endast uppgift från Forum. 
För 2018 endast 39 öppna ärenden i TekPro.
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Tabell 9. Handläggningstid* i antalet dagar 2016–2018 för NFC 
(exkl. personprover-dna, personprover-fingeravtryck samt 
sökning av asylsökande i fingeravtrycksregistret åt Migra-
tionsverket) 

Indikator 2016 2017 2018
Skillnad 
2017–18

Skillnad 
2017–18, %

Handläggningstid 
dagar (50 %) 12 17 22 5 29,4

Handläggningstid 
dagar (80 %) 38 52 64 12 23,1

* Handläggningstid dagar anger antal dagar inom vilka 50 respektive 80 procent 
av de inkomna ärendena handlagts.

Handläggningstiden varierar över tid mellan olika 
områden och ökade totalt sett under 2018 jämfört med 
2017. Det beror främst på att ett stort antal äldre öppna 
ärenden arbetades av under året. Tiden för analyser i 
olika ärenden varierar beroende på om den begärda 
undersökningen är den enda i ärendet eller om det är 
många undersökningar som måste genomföras i sek-
vens för att inte en undersökning ska förstöra möjlig-
heten att genomföra en annan. Eftersom antalet sam-
arbetsärenden ökat är detta också en förklaring till var-
för handläggningstiderna ökat under 2018.

NFC har fortsatt arbetet med att effektivisera pro-
cesserna. Fokus låg under 2018 på �ngeravtrycksidenti-
�ering – ett område där stora balanser tidigare bildats. 
Den nationella balansen sjönk med 40 procent under 
2018. 

Tabell 10. Resultatutveckling 2016–2018 för NFC, personprov 
dna och fingeravtryck samt spår och antalet träffar

Indikator 2016 2017 2018
Skillnad 
2017–18

Skillnad 
2017–18, %

Personprover-
dna86 29 083 30 523 30 078 - 445 - 1,5

Personprover 
fingeravtryck 11 698 12 516 13 434 918 7,3

Personer i  
dna registret 156 377 157 805 162 697 4 892 3,1

Dna profiler i 
spårregistret 32 529 34 840 36 776  1 936 5,6

Träffar mellan 
spår i spårregistret 439 754 512 - 242 - 32,1

Träffar mellan 
spår och person 3 837 3 733 3 531 - 202 - 5,4

Personer i finger-
avtrycksregistret 187 600 183 997 194 886 10 889 5,9

Fingeravtryck i 
spårregistret 156 525 175 661 208 613 32 952 18,8

86)  Innehåller även prover begärda från andra rättsvårdande myndigheter.

Antalet inkomna personprover-dna (s.k. topsningar) 
minskade med 1,5 procent under 2018 jämfört med året 
innan. Polismyndigheten hade under året ett särskilt 
fokus för att öka antalet personprover-dna men antalet 
ligger fortfarande på en alldeles för låg nivå i relation till 
förstagångsförbrytare som dömts till annan påföljd än 
böter. Inströmningen av personprover-dna är fortfa-
rande för låg, vilket påverkar ökningstakten av registre-
rade personer i dna-registret. Under 2018 ökade antalet 
registrerade personer i dna-registret marginellt jämfört 
med 2017, vilket i sin tur påverkar möjligheten för träf-
far vid misstanke om återfallsbrott. 

Dna-pro�ler i spårregistret har ökat med 5,6 procent 
sedan slutet av 2017. Att spårregistret ökar är en konse-
kvens av att färre misstänkta personer provtas för dna 
och att det därmed blir svårare att hitta träffar mellan 
de spår som avsätts på brottsplatser och som läggs i 
spårregistret.

Personprover �ngeravtryck fortsatte att öka under 
2018 men ligger fortfarande för lågt av samma anled-
ning som personprover-dna. Bedömningen är att båda 
dessa register borde kunna växa och då innehålla �er av 
de brottsaktiva. Könsfördelningen mellan män och 
kvinnor ligger på 88 respektive 12 procent

Det genomförs även forensiska undersökningar och 
analyser åt andra myndigheter och aktörer, främst  
Migrationsverket, Tullverket och Säkerhetspolisen men 
även aktörer utanför Sverige. Under året utfördes cirka 
18 100 ärenden åt Migrationsverket avseende sökning av 
asylsökande i �ngeravtrycksregistret att jämföra med  
22 100 föregående år och cirka 23 000 under 2016. Där-
utöver har cirka 9 650 ärenden av mer administrativ 
karaktär utförts, såsom exempelvis förfrågningar till 
ECRIS (European Criminal Records Information Sys-
tems), förfrågningar om signalementstuppgifter samt 
passfotoförfrågningar. Dessa ingår inte i den totala 
sammanställningen över antal inkomna och avslutade 
ärenden. Totalt då samtliga inkomna ärenden räknas 
samman har NFC hanterat cirka 158 200 ärenden 
(inkomna ärenden, personprover-dna, personprover-
�ngeravtryck samt sökning av asylsökande i �ngerav-
trycksregistret åt Migrationsverket och ärenden av 
administrativ karaktär).

Säkerställande av en snabb hantering av 
vapenanalysärenden 
I regeringsuppdraget för minskad illegal införsel av 
skjutvapen som redovisades 2014 beskrevs vikten av 
direkta och snabba kontakter över utrednings-, myndig-
hets- och nationsgränser. Detta arbete har på nationell 
nivå fortsatt och i sin tur bidragit till att underrättelse- 
och utredningsverksamheten har kunnat fortskrida utan 
fördröjning av långa handläggningstider vid NFC.
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NFC har under de senaste åren ökat bemanningen 
inom vapenområdet. Antalet handläggare har sedan 
2012 nästan fördubblats och idag är det 23 handläggare. 
Utbildningen av nyanställd personal kommer vara slut-
förd 2020. Bemanningen har dimensionerats för att han-
tera huvuddelen av vapenundersökningarna inom några 
dagar, vilket varit NFC:s inriktning sedan 2015. 

Skjutningarna har ökat kraftigt de senaste fem åren 
och antalet avfyrade skott per skjutning har ökat. Trots 
det kraftigt ökade antalet skjutningar har handlägg-
ningstiderna förkortats betydligt. Under året fortsatte 
arbetet med att driva delar av vapenundersökningarna 
mot att redovisning ska ske samma dag eller dagen efter 
att de kommer in till NFC. Målsättningen är att kunna 
slutföra enklare ärenden (som innehåller ett eller ett par 
vapen) inom ett par dygn. I realiteteten är det ett 
begränsat antal ärenden som kan redovisas med en 
sådan snabbhet. En stor del av de vapen som undersöks 
kräver en mer omfattande undersökning på grund av 
hur frågeställningen från uppdragsgivaren ser ut eller att 
vapnen är i ett sådant skicka att de inte med lätthet kan 
genomgå en funktionskontroll. Vidare är det i de �esta 
vapenärenden angeläget att även försöka påvisa dna 
eller �ngeravtryck (s.k. samarbetsärenden) – undersök-
ningar som i de �esta fall måste göras innan mer omfat-
tande undersökningar avseende vapenfrågor kan göras.

Arbete pågick under året för att omhänderta gräns-
dragningen för de tekniska kriterierna, grovt vapenbrott 
i vapenlagen. I dagsläget är inte alla frågor om det grova 
vapenbrottet utrett, utan arbete pågår inom hela rätts-
väsendet. Arbetet syftar till att ge en enklare och snab-
bare process för redovisning och möjliggöra eventuell 
häktning inom de tidsramar som krävs.

Ärendeutveckling vid de forensiska sektionerna
Uppföljningen vid de forensiska sektionerna i regio-
nerna omfattar antal undersökningar, gods och spår 
och hämtas från ärendesystemet TekPro. De olika 
underliggande undersökningstyperna är sammanslagna 
till följande områden: platsundersökningar, �nger-
avtrycksframkallningar, fotoarbete, dna spårsäkring, 
 

Tabell 11. Resultatutveckling 2016–2018 (forensiska sektionerna)

Indikator 2016 2017 2018
Skillnad 
2017–18

Skillnad 
2017–18, %

Inkomna ärenden 117 273 111 837 102 328 - 9 509 - 8,5

Antal undersök-
ningar, gods 136 492 128 435 122 968  - 5 467 - 4,3

Antal under-
sökningar, spår 106 496 109 373 103 440 - 5 933 - 5,4

it-relaterade undersökningar, mobiltelefonundersök-
ningar, enklare drogundersökningar respektive övriga 
undersökningar. Hur stor del som härrör från fältarbete 
respektive laboratoriearbete kan inte särskiljas i den 
nuvarande statistiken.

Att minskningen av inkomna ärenden hos de foren-
siska sektionerna är större än inströmningen av ärenden 
till NFC tyder på att många ärenden skickas direkt till 
NFC. Utvecklingsarbete pågår för att öka andelen ären-
den som ska gå genom de forensiska sektionerna.

Kostnad per prestation i 
utredningsverksamheten
I enlighet med förordning om årsredovisning och bud-
getunderlag (2000:605) ska Polismyndigheten redovisa 
hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Redovisningen ska 
ske utefter en indelning som myndigheten bestämmer, 
om inte regeringen har beslutat annat.

Den primära prestationen inom utredningsverksam-
heten är antalet ärenden redovisade till åklagare. I Polis-
myndighetens tidredovisning går det dock inte att sär-
skilja den resurstid som använts för de ärenden som 
redovisats till åklagare från övrig tid i utredningsverk-
samheten. Polismyndigheten har därför valt att även 
inkludera övriga ärenden för vilka det bedrivits en för-
undersökning i begreppet prestation. Dessa utgör till-
sammans med ärenden redovisade till åklagare så kall-
lade bearbetade ärenden87 De bearbetade ärendena 
omfattar huvuddelen av den redovisade resurstiden. 
Utöver bearbetade ärenden ingår även ordningsbot i 
beräkningen av kostnaden per prestation då dessa utgör 
uppklarade brott.

Bearbetade ärenden är samtliga ärenden som har 
avslutats där Polismyndigheten inlett en förundersök-
ning eller genomfört en förenklad redovisning till åkla-
gare (RB 23:22 m.m.). De bearbetade ärendena utgör 
knappt hälften av alla avslutade ärenden och kan an-
tingen ha lagts ned eller redovisats till åklagare. Ärenden 
som inte har bearbetats har lagts ned utan att förunder-
sökning har inletts. Det är även i de bearbetade ären-
dena som mest arbete utförs jämfört med de ärenden 
som avslutas utan att en förundersökning inleds. En 
ordningsbot är en förenklad form av straff  som utfärdas 
av Polismyndigheten i form av böter.

Kostnaden för en timme i polisens kärnverksamhet 
beräknas genom att dividera polisens totala kostnader 
(löpande pris) för året med den totala resurstiden för 
samma år. Den övriga nedlagda tiden (overhead-tiden) 

87)  Utfall kopplat till ATK-verksamheten har exkluderats från bearbetade  
ärenden samt utfärdade ordningsbot.
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har fördelats genom ett schablonpålägg. Den registre-
rade resurstiden inom utredningsprocessen avser alla 
aktiviteter inom utredning och lagföring oavsett om 
ärendet redovisas till åklagare eller ej. 

På grund av konstaterade brister i tidredovisningens 
kvalitet �nns det en viss mån av osäkerhet kring tim-
kostnaden. Information om osäkerheter avseende tid-
redovisningen åter�nns i bilaga 1 – Läsanvisningar.

Tabell 12. Kostnad per prestation i utredningsverksamheten88 

Indikator 2016 2017 2018
Skillnad 

2017–18, %
Skillnad 

2017–18, kr

Resurstid UL 16 415 589 17 235 821 17 245 528 0 + 9 707

Antal  
prestationer 668 027 694 343 692 602 0 - 1 741

Kostnad per  
resurstimme (kr) 784 793 825 + 4 + 32

Kostnad per  
prestation (kr) 19 278 19 696 20 542 + 4 + 846

88)  För att bättre beskriva utvecklingen i kärnverksamheten har avdelningen  
Särskilda utredningar exkluderats i uttagen avseende resurstid och prestatio-
ner, vilket medfört mindre justeringar av tidigare år.

Kostnaden per prestation i utredningsverksamheten har 
ökat något (+ 4 %) under 2018 jämfört med 2017.

Den huvudsakliga orsaken till detta är att kostnaden 
per resurstimme har ökat, vilket i sin tur beror på att 
kostnaderna har ökat i större utsträckning än det totala 
antalet resurstimmar. Både antalet prestationer och 
antalet rapporterade resurstimmar för utredningsverk-
samheten är oförändrade. 

Med anledning av de osäkerheter som �nns kring 
tidredovisningen har Polismyndigheten bedömt att det 
inte är ändamålsenligt att redovisa kostnad per presta-
tion för de olika brottskategorierna.
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I detta avsnitt beskrivs dels den så kallade frontdesk-
verksamheten, Polismyndighetens kontaktyta mot med-
borgarna när de behöver nå oss. Här beskrivs även delar 
av det arbete som bedrivs vid Polismyndighetens rätts-
liga avdelning; förvaltningsrättsliga ärenden, exempelvis 
handläggning av pass eller vapentillstånd, samt infor-
mationsförvaltningen som hanterar utlämnande av all-
män handling, hantering av utfärdade böter med mera. 
Sist i avsnittet redovisas kostnad per prestation för till-
ståndsärenden.
 
Sammanfattande bedömning
Polismyndighetens bedömning är att tillgängligheten, 
via telefon, minskade under 2018. Under 2018 var den 
genomsnittliga väntetiden i telefonkö till polisens kon-
taktcenter (PKC) över 20 minuter, vilket är en mycket 
kraftig ökning av svarstiden jämfört med 2017. Även 
väntetiden i den nationella telefonväxeln (NTV) ökade 
under 2018. Medborgarnas upplevelse av servicen, i syn-
nerhet just tillgängligheten, har dock förbättrats påtag-
ligt sedan föregående år.

Polisens frontdeskverksamhet 
Polisens frontdeskverksamhet, som är en central del av 
polisens kontaktyta mot medborgarna, utgörs för när-
varande av den verksamhet som bedrivs vid Polisens 
kontaktcenter (PKC), regionledningscentraler (RLC), 
nationella telefonväxeln (NTV) samt kommunikation 
via polisen.se. Utvecklingsarbete har inletts för att även 
införliva polisens receptionsverksamhet och viss del av 
registratorverksamheten i frontdeskverksamheten så att 
den täcker in alla funktioner som svarar för första kon-
takten med medborgarna via olika kanaler. 

Utgångspunkten för verksamheten vid polisens 
frontdeskverksamhet är att medborgarna i icke akuta 
ärenden i första hand ska erbjudas digitala självbetjä-
ningstjänster, i andra hand indirekta möten via telefon 
och i tredje hand fysiska möten. 

Under 2018 inkom 4,3 miljoner externa telefonsam-
tal till 114 14 vilket är polisens nummer för kontakt i 
ärenden som inte är akuta. Det är en minskning med 9 
procent jämfört med 2017. Av samtalen till 114 14 han-
terades 151 000 via automatiska tjänster. De automa-
tiska tjänsterna i talsvaret på 114 14 innebär att de som 
ringer om allmänna polisiära frågor får svar utan att 
vänta i telefonkö. Antalet samtal hanterade via automa-
tiska tjänster ökade med 22 000 samtal jämfört med 
2017. Ökningen beror på att det i juni 2018 lanserades 
en ny sms-funktionalitet i fritt tal på 114 14, vilket inne-
bär att när ett ärende får en viss kategori erbjuds med-
borgaren ett sms med en lämplig länk till polisen.se.

Under 2018 inkom 703 361 akuta externa samtal via 
112 till RLC.89 Det är en minskning med 9 procent jäm-
fört med 2017. 

Polismyndighetens kontaktcenter (PKC) 
PKC avlastar lokalpolisområdena och utredningsenhe-
ter i den brottsutredande verksamheten. PKC upprät-
tade lite mer än en miljon ärenden (1 046 084) av de 
totalt cirka 1,6 miljoner polisanmälningar (inklusive 
anmälningar om annat än brott, exempelvis förluster) 
som upprättats av polisregionerna. Detta är en ökning 
med 53 255 ärenden jämfört med året innan. PKC han-
terade en större andel av samtliga inkomna polisanmäl-
ningar 2018 (65 %) än 2017 (52 %). Det beror på för-
ändringar av bland annat utveckling av e-tjänster och 
telefonistyrning. 

Antalet ärenden som initierades på PKC och över-
lämnades till Åklagarmyndigheten uppgick till 18 194, 
vilket är en ökning med 2 016 ärenden jämfört med 2017 
(16 178 ärenden). 

PKC påbörjade under året arbetet med att omhän-
derta �er ärendeslag i syfte att renodla verksamheten 
vid RLC.

Under 2018 togs 1,9 miljoner kontakter med PKC 
via telefon (externa och interna telefonsamtal), varav 1,5 
miljoner besvarades. Detta motsvarar en svarsfrekvens 
på ca 75 procent (71 % 2017). Under året som helhet låg 
svarstiderna, i snitt över dygnet, på 22 minuter och 20 
sekunder (7 minuter och 19 sekunder 2017). Den ökade 
svarstiden beror framförallt på hög personalomsättning 
och ett utökat uppdrag där PKC dels utför �er arbets-
uppgifter men också vidtar �er utredningsåtgärder 
direkt vid första kontakten. Totalt 56 procent av alla 
samtal hanterades inom 5 minuter (78 % 2017). 

Utvärderingsarbetet som pågick under hösten 2017, i 
syfte att undersöka effekterna av förändringar inom 
PKC och medborgarnas grad av nöjdhet i kontakten 
med polisen, har resulterat i en rad olika förbättrings-
förslag i verksamheten.90 Dessa förbättringsförslag 
omhändertogs på olika sätt under 2018, dels via olika 
nationella utvecklingsuppdrag, dels via regionala för-
bättringsaktiviteter och �nns med i planeringen för 2019 
i olika delar av organisationen. 

89)  Denna uppgift är underrapporterad. Det beror bland annat på att samtal som 
inkommit till Länskommunikationscentraler (LKC) som fanns kvar vid 2018 års 
början ej inkluderats i denna sammanställning.

90)  Rapport Utvärdering av PKC-projektet ( A.262.825/2015).

Service och ärendehantering
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Polismyndighetens regionsledningscentraler (RLC)
SOS Alarm tog via larmnumret 112 emot externa sam-
tal som berörde Polismyndigheten och vidareförmed-
lade dessa enligt nedan: 

Tabell 13. Antal inkomna externa samtal till RLC 2018,  
efter samtalstyp

Typ av samtal Antal

Vidarekopplade 112-samtal till RLC 703 361

Samverkansärenden*  90 557

Ej akuta ärenden, hänvisning till 114 14  99 986

Vidarekopplade tipssamtal**  6 023

* 112-samtal som förutom polis även berör räddningstjänst och/eller sjukvård

** Tips som avser ej pågående händelse

Polismyndighetens nationella telefonväxel (NTV)
Nationella telefonväxeln besvarade totalt 2,6 miljoner 
samtal (interna och externa samtal) under 2018. År 
2018 besvarade telefonväxeln 60 procent av samtalen 
inom 60 sekunder, vilket är under verksamhetsmålet om 
att 90 procent av samtalen ska besvaras inom 60 sekun-
der. Det är en minskning jämfört med 2017 då 72 pro-
cent besvarades inom 60 sekunder. Snittväntetiden 2018 
var 76 sekunder, vilket är en ökning mot 2017 när den 
var 52 sekunder. Ökningen beror bland annat på en hög 
personalomsättning där telefonväxeln är i kontinuerligt 
behov av rekrytering. 

Under 2017 beslutades om nationellt enhetliga tele-
fontider för passverksamheten. Inledningsvis infördes 
en pilotdrift som föll väl ut och i mars 2018 infördes 
sådana telefontider nationellt. Syftet var att åstad-
komma ökad tillgänglighet och enhetlighet för medbor-
garna samt att avsluta �er samtal vid första kontakten. 

Servicemätningar
En automatiserad servicemätning kopplad till talsvaret 
på polisens nationella telefonnummer 114 14 har genom- 
förts. För de ärendetyper som besvarades av PKC er-
bjöds inringande under mätperioden att delta och be-
svara fyra frågor efter samtalet. Frågorna lästes upp 
automatiskt och besvarades genom knapptryckningar 
på telefonen, där 1 motsvarande mycket missnöjd, och  
5 motsvarade mycket nöjd. Mätningen pågick mellan  
2 oktober och 2 december 2018 och 13 991 personer del-
tog.

Tabell 14. Servicemätning PKC. Andel nöjda eller mycket nöjda  
medborgare, 2016–2018 (%)

Indikator 2016 2017 2018

Tillgänglighet 51 52 57

Bemötande 90 91 91

Utförande 83 83 84

Utfallet visar ett fortsatt bra resultat vad gäller polisens 
bemötande och utförande som når över målet om minst 
80 procent nöjda servicemottagare. Även nöjdheten 
avseende tillgänglighet ökade med 5 procentenheter vil-
ket är positivt, även om det �nns en fortsatt utvecklings-
potential.

Nationella viltolycksrådet (NVR)
Nationella viltolycksrådet (NVR) ska förebygga vilto-
lyckor och reducera deras effekt när de har inträffat, för 
att öka säkerheten och tryggheten på vägar och järnväg 
för medborgare och djur. Polismyndigheten är huvud-
man för NVR och innehar ordförandeposten. Utöver 
det samverkar ett 15-tal myndigheter, organisationer 
och företag i rådet och bidrar gemensamt till att löpande 
utveckla och förbättra NVR:s verksamhet.

Således är viltolycksrapporteringen en del av poli-
sens kontaktytor mot medborgarna. Under 2018 hante-
rades ca 64 000 viltolyckor, där Polismyndigheten tar 
emot, registrerar och hanterar själva olyckan samt 
säkerställer eftersök av tra�kskadat vilt. Antalet olyckor 
ökade jämfört med 2017 då de var 61 000. Ökningen 
kan bero på hög fordonstäthet, stor viltstam i området, 
avsaknad av viltstängsel eller närhet till vattendrag för 
att nämna några faktorer.

Cirka 4 800 eftersöksjägare och kontaktpersoner är 
verksamma i eftersöksorganisationen och anlitas av 
polisen vid behov. 

Förvaltningsrättsliga ärenden
Polismyndigheten använder olika verktyg för att för-
bättra enhetligheten i de förvaltningsrättsliga ärendena, 
såsom ärendekoncentration, utbildning och förbättrat 
it-stöd. Ett annat sätt är nationella styrdokument. 

Pass och nationellt identitetskort
Polismyndigheten är passmyndighet inom Sverige. 
Myndigheten ansvarar för ärenden enligt passlagen 
(1978:302) och enligt förordningen (2005:661) om natio-
nellt identitetskort. 

Pass och nationellt identitetskort är den största ären-
degruppen bland förvaltningsrättsärendena. Antalet 
ansökningar om vanligt pass har ökat marginellt de 
senaste tre åren. 
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Tabell 15. Antal ansökningar om resehandlingar, 2016–2018

Typ av resehandling 2016 2017 2018
Skillnad % 

2017–18

Vanligt pass 1 539 326 1 550 765 1 634 976 + 5

Extra pass 5 543 5 150 4 812 - 7

Provisoriskt pass 33 955 35 292 35 448 0

Nationellt id-kort 233 808 252 801 274 427 + 9

Summa 1 812 632 1 844 008 1 949 663 + 6

Antalet ansökningar om vanligt pass ökade under året 
med 5 procent. Även antalet nationella identitetskort 
ökade, med 9 procent. Ökningarna kan ha �era för- 
klaringar. Efter lagändringen 2016 återkallas vanliga 
pass i de fall en person ansöker om ett provisoriskt pass, 
vilket medför nya ansökningar. Den tillfälligt återinförda 
gränskontrollen gör också att �er resande behöver an-
söka om en resehandling. Andra förklaringar till ökning- 
en kan vara att det var val till riksdag och regering under 
2018 och att det krävs en giltig legitimation för att få 
rösta samt att införandet av tidsbokning för att ansöka 
om resehandling gav ett relativt stort medialt intresse. 

Tabell 16. Antal ansökningar om resehandlingar, fördelning 
efter kön, 2016–2018

Typ av resehandling
2016 

(män/kvinnor)
2017 

(män/kvinnor)
2018 

(män/kvinnor)

Vanligt pass 50/50 50/50 50/50

Extra pass 80/20 80/20 80/20

Provisoriskt pass 60/40 59/41 59/41

Nationellt id-kort 45/55 45/55 45/55

Den 15 april 2016 infördes nya regler i passlagen i syfte 
att minska tillgången till svenska pass som kan missbru-
kas.91 Ändringarna innebar bland annat att svenska med-
borgare som huvudregel högst kan få tre vanliga pass 
under en femårsperiod. Tidigare fanns det inte några 
sådana begränsningar. Förändringen innebar också att 
giltighetstiden för pass till barn under 12 år förkortades 
och att ett vanligt pass återkallas när ett provisoriskt 
pass utfärdas. Antalet återkallade pass har ökat kraftigt 
mellan 2015 och 2017. Då ett av motiven vid införandet 
av de nya reglerna var att minska antalet svenska pass 
som är i cirkulation och kan missbrukas,92 är bedöm-
ningen att reglerna i denna del har fått avsedd effekt. 

91)  SFS 2016:135.

92)  Prop. 2015/16:81s. 12.

En annan orsak till ökningen av återkallade pass 
under 2017 var en pilotdrift för återkallelser av pass i 
enlighet med passlagen 12 § punkten 5–7. Pilotdriften 
driftsattes under maj 2017 och innebar i korthet ett mer 
automatiserat förfarande av dessa ärenden vilket bidrog 
till att myndigheten kunde fatta �er beslut om återkal-
lelser av pass. Det automatiserade förfarandet begränsa-
des dock delvis under december 2017 vilket kan förklara 
minskningen av återkallelser under 2018. I juni 2018 till-
sattes en översyn av pilotdriften. Beslut om processuella 
och systemtekniska förändringar i enlighet med översy-
nens förslag är fattade och kommer att driftsättas under 
februari 2019.93 

Antalet spärrade resehandlingar ökade med ca  
2 procent mellan 2016 och 2017. Under 2018 steg an-
talet med 1 procent till 63 500 handlingar. 

Polismyndigheten beslutade 2016 om ett uppdrags-
direktiv för en översyn av pass- och id-kortsverksam-
heten.94  Ett syfte med utredningen var att förbättra 
kostnadsredovisningen när det gäller pass och id-kort. 
Projektet slutredovisades i slutet av 2018 och föreslår 
olika åtgärder för att skapa tydligare nationell styrning 
och hantering av den avgifts�nansierade verksamheten 
inom resehandlingsprocessen. 

Kammarrätten i Stockholm meddelade 14 maj 2018 
att upphandlingen av ett nytt avtal för persondokument 
och utrustning skulle göras om. Förberedelser för Polis-
myndighetens upphandling av ett nytt avtal pågår och 
inriktningen är att arbetet ska ske i samverkan med 
Utrikesdepartementet och Migrationsverket. Avtalet 
kommer att vara en av polisens största upphandlingar.

Ordningslagen och stämningsmannadelgivning 
Polismyndigheten prövar tillståndsärenden enligt ord-
ningslagen (1993:1617). Merparten av ärendena avser 
tillstånd till allmän sammankomst eller offentlig tillställ-
ning och användning av offentlig plats. Antalet registre-
rade tillståndsärenden enligt ordningslagen uppgick 
under 2018 till 51 630 jämfört med 48 765 för 2017 och 
47 869 för 2016.95 

Polismyndigheten utför stämningsmannadelgiv-
ningar på uppdrag av myndigheter (främst domstolar), 
företag och enskilda personer. Även Polismyndighetens 
egna ärenden delges på detta sätt när det anses lämpligt. 
Antalet ärenden om stämningsmannadelgivning har 
minskat stadigt de senaste åren, troligen på grund av 

93)  A597.369/2018.

94)  A407.448/2016.

95)  Under 2018 handlade Polismyndigheten flertalet tillståndsärenden hänför-
liga till valet 2018. Anledningen till att antalet tillståndsärenden för 2018 inte  
skiljer sig mer från tidigare år är sannolikt att ärenden registreras i Pär som 
samlingsärenden i stället för separata ärenden för varje tillstånd.
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den ändring i delgivningslagen som sedan april 2011 
medger privata delgivningsföretag att utföra stämnings-
mannadelgivningar åt enskilda. Antalet ärenden verkar 
dock ha stabiliserats. Under 2018 uppgick antalet regist-
rerade ärenden till 34 028 jämfört med 32 589 för 2017 
och 33 411 för 2016. 

Polismyndigheten arbetade under året med att effek-
tivisera processen för stämningsmannadelgivning 
genom att införa en funktion för automatisk slagning i 
ärendehanteringssystemet Pär Delgivning vid varje  
passansökan i syfte att undersöka om personen som 
ansöker om pass söks av Polismyndigheten för delgiv-
ning. Driftsättning av funktionen är planerad till första 
kvartalet av 2019.

Vapen
Syftet med vapenlagstiftningen är att skydda människors 
liv, hälsa och egendom genom att motverka olyckor och 
missbruk av skjutvapen. Det är särskilt viktigt att för-
hindra att vapen används i brottslig verksamhet. 

Polismyndigheten har i uppdrag att pröva ärenden 
enligt vapenlagstiftningen. Antalet registrerade vapenä-
renden 2018 var 151 319 stycken. Motsvarande siffra för 
2017 var 138 576 och för 2016 var 131 377 stycken. 
Majoriteten av ärendena 2018 var avgiftsbelagda ären-
den, till största del ansökan om tillstånd att inneha 
skjutvapen (vapentillståndsärenden). Övriga vapenären-
den enligt vapenlagen är inte avgifts�nansierade och syf-
tar i likhet med tillståndsgivningen till att uppfylla 
vapenlagstiftningens övergripande intention att mot-
verka och förebygga olyckor, missbruk och brott med 
skjutvapen. Det innefattar exempelvis återkallelse av 
vapentillstånd, inlösen och skrotning av vapen samt 
kontroll av vapenhandlare och dödsbon. Könsfördel-
ningen avseende ansökan om tillstånd för innehav av 
skjutvapen var densamma 2016–2018 och uppgick till 
92 procent män och 8 procent kvinnor.

Under 2018 fortsatte Polismyndigheten arbetet med 
att vidareutveckla e-tjänsterna som �nns för vissa 
vapentillståndsärenden. I dagsläget �nns fyra e-tjänster 
tillgängliga på polisen.se på vapenområdet: ansökan om 
tillstånd att inneha skjutvapen, ansökan om förnyelse av 
tillstånd att inneha skjutvapen, ansökan om inköpstill-
stånd och ansökan om dubblettlicens. Polismyndigheten 
marknadsförde e-tjänsterna under det gångna året, 
bland annat genom annonsering i de största jakt- och 
skyttesporttidningarna. Detta resulterade i att myndig-
heten för närvarande tar emot drygt 40 procent av samt-
liga inkomna vapentillståndsärenden via e-tjänsterna. 
E-tjänsterna har medfört en effektivare process eftersom 
�er handläggare har kunnat arbeta med renodlad hand-
läggning istället för registrering och diarieföring. Polis-
myndigheten arbetar för närvarande även med att möj-

liggöra e-legitimering och betalningstjänst via e-tjäns-
terna. Det arbetet beräknas vara klart under 2019.

I övrigt tillsatte Polismyndigheten ett nationellt sam-
verkansforum på vapenområdet under 2018 för att 
säkerställa en nationellt enhetlig och rättssäker hante-
ring av vapenärenden. Myndigheten initierade även ett 
arbete med en förstudie gällande hanteringen av vapen-
ärenden i syfte att utreda och komma med förslag på 
hur handläggningen kan effektiviseras och bli än mer 
enhetlig och rättssäker. Förstudien är planerad att pre-
senteras under första kvartalet 2019.

Under 2018 genomförde Polismyndigheten en vapen-
amnesti i enlighet med lag (2017:807) om ansvarsfrihet 
vid vissa vapenbrott. Under amnestin, som varade 
fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 30 april 2018, lämnades 
drygt 12 000 skjutvapen och tillståndspliktiga vapende-
lar samt över 28 ton ammunition in till Polismyndighe-
ten. Mest egendom lämnades in i storstadsregionerna, 
det vill säga polisregionerna Syd, Väst och Stockholm. 
Den största andelen av de inlämnade skjutvapnen 
utgjordes av gevär. Knappt 30 procent av de inlämnade 
skjutvapnen utgjordes av enhandsvapen. Av de inläm-
nade skjutvapnen kan även särskilt nämnas att 38 var av 
helautomatiska skjutvapen. Polismyndigheten delredo-
visade96 amnestin för Justitiedepartementet i juni 2018 
och myndigheten ska senast den 2 december 2019 lämna 
in en slutredovisning.

Polismyndighetens uppdrag att årligen redovisa  
statistik över handläggningstider för vapentillstånd per 
kalenderår redovisas särskilt i samband med årsredovis-
ningen.97

Förordnade ordningsvakter
Antalet registrerade ordningsvaktsärenden uppgick 
2018 till 6 637 jämfört med 7 263 för 2017 och 7 590 för 
2016. Ärendena avser ansökan om att få genomgå 
grundutbildning som ordningsvakt, ansökan om för-
ordnande och även ärenden om ordningsvakts lämplig-
het och återkallande av förordnande.

De utbildningar för ordningsvakter som Polismyn-
digheten bedriver är grundutbildning, fortbildning, 
säkerhetskontroll i domstol samt särskild utbildning för 
tjänstgöring vid idrottsevenemang.

Den struktur för handläggning av ordningsvakts-
ärenden som infördes under 2016 och 2017 har möjlig-
gjort it-utveckling av ett ordningsvaktsregister. Under 
2018 migrerades ordningsvaktsuppgifter från polisens 
ärendehanteringssystem Pär till ordningsvaktsregistret. 
Där �nns nu samlad information om ordningsvakter, 

96)  A 308.105/2017.

97)  A 004.340/2019.
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deras förordnanden, behörigheter samt genomförd 
utbildning. Registret har medfört att det går att ta fram 
uppgift om antalet aktiva ordningsvakter, det vill säga 
personer som innehar ett giltigt förordnande. Antalet 
aktiva ordningsvakter uppgick vid utgången av 2018 till 
8 165, varav 89 procent var män och 11 procent var 
kvinnor.

Testverksamhet, som pågått under 2016 och 2017, 
med att utrusta ordningsvakter med kommunikations-
systemet Rakel fortsatte även under 2018, då även ytter-
ligare polisområden tillkom. Rakel förbättrar möjlighe-
terna till ledning och styrning av ordningsvakter, liksom 
informationsutbytet med ordningsvakter. Det ökar för-
mågan att förebygga och snabbare ingripa vid ordnings-
störningar, brott och andra liknande händelser på de 
platser där ordningsvakter verkar.98 

Under 2018 har det informationsavsnitt om terro-
rism, som lades in i polisens ordningsvaktsutbildning 
under 2017, också förmedlats till de auktoriserade 
utbildningsföretagen med tillstånd att utbilda ordnings-
vakter. Ordningsvakter, som ofta är först på plats, ges 
därmed en ökad medvetenhet om terrorism och en god 
mental förberedelse för att på bästa sätt kunna larma 
och underlätta polisens arbete.

Ärenden enligt djurskyddslagen (1988:534) och lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 
Riksdagen beslutade att renodla Polismyndighetens 
arbetsuppgifter genom att �ytta vissa uppgifter som rör 
djur enligt djurskyddslagen (1988:534) och lagen 
(2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsyns-
lagen) från Polismyndigheten till länsstyrelserna.99 Lag-
ändringarna trädde ikraft den 1 juni 2018.

Nyordningen innebär att Polismyndigheten ska 
utföra arbetsuppgifter som rör djur endast om uppgif-
terna kräver de särskilda befogenheter och den kompe-
tens som ryms inom Polismyndigheten eller om de av 
andra skäl bör handläggas av myndigheten. Polismyn-
digheten har även fortsättningsvis rätt att fatta beslut 
om omedelbara omhändertaganden av djur, och ansva-
rar för att i ett inledande skede verkställa dessa omhän-
dertaganden. Polismyndigheten beslutar även om ome-
delbart omhändertagande en hund om det är nödvän-
digt för att förhindra att den orsakar skada eller 
avsevärd olägenhet.

Polismyndigheten beslutade att omhänderta djur  
vid ca 400 tillfällen enligt djurskyddslagen under åren 
2015–2017 och vid 50 tillfällen årligen med stöd av till-
synslagen under samma period. Sedan lagändringen den 
1 juni fram till och med den 31 december beslutade 

98)  A 339.617/2015.

99) Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6; rskr 2017/18:145.

Polismyndigheten att omhänderta djur vid 194 tillfällen 
med stöd av djurskyddslagen och vid 15 tillfällen med 
stöd av tillsynslagen. Polismyndighetens besiktnings-
män besiktade under samma period hundar vid 21 till-
fällen på länsstyrelsens uppdrag.

Polismyndigheten underställer sina beslut skyndsamt 
till länsstyrelsen, i regel samma dag. Vissa länsstyrelser 
fastställer dock inte Polismyndighetens beslut skynd-
samt och därför var Polismyndighetens kostnader för 
omhändertagande av djur under perioden ca 1,2 miljon 
kronor. Polismyndigheten beviljade under samma 
period handräckning till länsstyrelserna vid 363 tillfäl-
len. Det �nns ingen statistik på antalet handräckningar 
innan lagändringen. 

Polismyndigheten �ck vid lagändringarna en ny 
informationsskyldighet till länsstyrelserna enligt 9 § för-
ordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar. Polis-
myndigheten skickade under perioden juni–december 
2018 information vid 1 557 tillfällen. Länsstyrelsen �ck 
motsvarande rätt att begära underlag som kan vara av 
betydelse för länsstyrelsens handläggning. Länsstyrelsen 
lämnade under perioden juni–december 2018 sådan 
begäran vid 1 621 tillfällen. Länsstyrelserna ålades 
enligt samma förordning att informera Polismyndig-
heten om förelägganden och beslut enligt tillsynslagen. 
Länsstyrelsen informerade Polismyndigheten om  
69 beslut enligt nämnda lagrum under samma period.

Skadeståndsärenden
Hanteringen av skadeståndsanspråk som riktas mot 
Polismyndigheten regleras i förordningen (1995:1 301) 
om handläggningen av skadeståndsanspråk mot staten. 
Skadeståndsanspråk som uppkommit inom polisens 
verksamhetsområde ska handläggas av Polismyndighe-
ten. Anspråk som grundas på ett påstående om felaktigt 
beslut ska dock överlämnas till Justitiekanslern för 
prövning. Polismyndighetens skadereglering ska bedri-
vas på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt. I det 
syftet påbörjade Polismyndigheten under året ett arbete 
med digitalisering av skadeståndsärendena, vilket 
beräknas vara slutfört under 2019. 

De skadeståndsanspråk som kommer in till Polis-
myndigheten är av skiftande karaktär. Ofta rör det sig 
om skador som har uppstått på egendom i samband  
med att polisen, i utredande eller hjälpande verksamhet, 
tvingats använda våld för att genomföra en tjänste-
åtgärd. Polisens hantering av gods, framför allt vid 
beslagshantering, hittegodsärenden samt omhänder-
tagande av gods vid frihetsberövande ger upphov till 
skadeståndsärenden. Även handläggning och utfär-
dande av pass och nationellt identitetskort är ett område 
som årligen ger upphov till ersättningsyrkanden. 
Anspråk på ersättning för sakskador som drabbat  
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poliser i tjänsten regleras också inom myndigheten. 
Polismyndighetens beslut i ett skadeståndsärende 

kan inte överklagas, men den som inte är nöjd med ett 
beslut kan väcka skadeståndstalan vid allmän domstol. 
I skadeståndsverksamheten ingår därför även att föra 
Polismyndighetens talan i sådana skadeståndsprocesser 
vid domstol.

Under 2018 registrerade Polismyndigheten 1 554 
ärenden angående skadeståndsanspråk som riktats mot 
polisen. 

Tabell 17. Antal utbetalningar, respektive utbetalda belopp, 
med anledning av beviljade skadeståndsanspråk mot Polis-
myndigheten, 2016–2018

År/Skadelidande
Antal  

utbetalningar Belopp

2016  

Ersättning skadestånd (företag) 259 3 827 753

Ersättning skadestånd (privatperson) 536 4 334 309

Summa 795 8 162 062

2017  

Ersättning skadestånd (företag) 260 4 405 029

Ersättning skadestånd (privatperson) 509 4 406 988

Summa 769 8 812 017

2018  

Ersättning skadestånd (företag) 275 4 503 264

Ersättning skadestånd (privatperson) 540 4 739 459

Summa 815 9 242 723

Utöver ovanstående belopp tillkommer de ersättningar 
som betalats ut med anledning av det så kallade Kring-
resanderegistret. År 2017 beslutade Svea hovrätt i mål 
6161-16 att staten skulle betala 30 000 kronor till var 
och en av de elva kärandena i målet med anledning av 
att de varit registrerade i registret som förts av dåva-
rande Polismyndigheten i Skåne. Statens talan i målet 
fördes av Justitiekanslern. Justitiekanslern har efter hov-
rättens dom beslutat att skadestånd med motsvarande 
belopp ska betalas ut till alla berörda personer. Som en 
följd av det beslutet har Polismyndigheten hittills betalat 
ut ungefär 100 miljoner kronor i skadestånd, varav ca 
12,5 miljoner kronor under 2018. Polismyndigheten har 
dock under 2017 bokat upp ca 140 miljoner kronor för 
ändamålet, även om handläggningen av faktiska ut-
betalningar kan beräknas pågå under �era år framöver.

Informationsförvaltning
Digitala tjänster och andra skriftliga kontakter med 
Polismyndigheten
Under året har samverkan inletts med ett antal andra 
organisationer för att identi�era e-tjänster som ger stor 
nytta för medborgare. Ett resultat efter samverkan med 
Bankföreningen är e-tjänsten eGid, som används för att 
kontrollera om id-kort är giltiga och därmed hindra 
bedrägerier. Den har fått stor genomslagskraft och fått 
priset eDiamond Award som mest samhällsnyttiga 
e-tjänst 2018. 

Som ett komplement till e-tjänster skannas ett stort 
antal inkomna ärenden. Andelen kommer att minska i 
takt med att användandet av e-tjänster ökar. Totalt 
skannades och automatregistrerades nationellt 1,33 mil-
joner dokument under 2018 vilket är en minskning med 
100 000 dokument jämfört med året innan. Som ett till-
läggsuppdrag till ordinarie uppdrag har Palmearkivet 
digitaliserats till hälften. Resterande del kommer att 
digitaliseras under 2019. 

Under 2018 skrev polisen ut och skickade nationellt 
ut 3,72 miljoner brev, exempelvis målsägarkopior i 
anslutning till anmälan samt registerutdrag. Volymerna 
är marginellt lägre än året innan. Antalet system som är 
anslutna till tjänsten ökade dock under året.

Diarieföring, arkivfrågor och digitalt arbetssätt
Allmänna ärenden är alla ärenden som regleras av data-
skyddsförordningen och inte av brottsdatalagen. Totalt 
diariefördes 665 792 ärenden 2018. Utöver det tillkom-
mer alla passärenden.

Polismyndigheten inledde 2018 ett kvalitetssäkrings-
arbete för att säkerställa att avslutade allmänna ärenden 
också stängs i diariet. 

Polismyndigheten bedrev under 2018 även ett pilot-
projekt på ett lokalpolisområde kring införande av digi-
talt arbetssätt för allmänna ärenden. Det betyder att 
handläggare inte längre behöver hantera pappersakter. 
Tanken är att detta ska fortsätta med införandet  
2019–2020.

Utlämning av allmän handling och registerutdrag
Mycket fokus låg på nya personuppgiftslagstiftningen 
och dess inverkan på utlämnande av allmän handling 
och registerutdrag. Den större insynen för den enskilde i 
myndighetens personuppgiftsbehandling, har medfört 
förändringar i hanteringen av dessa ärenden. 

Volymerna för begäran om utlämnande av allmän 
handling har växt något. År 2018 tog Polismyndigheten 
emot 96 632 ärenden jämfört med 92 000 år 2017. För 
varje ärende görs en sekretessprövning enligt offentlig-
hets- och sekretesslagen för att pröva om efterfrågad 
information kan lämnas ut. Begäran kommer från all-
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mänheten, företag, media och myndigheter. Under 2018 
pågick ett förberedande arbete kring hur vi kan för-
bättra hanteringen av utlämnande av allmän handling. 
Syfte är att vi ska kunna handlägga inkomna begäran 
effektivare. Genomförande planeras under 2019–2020.

Registerutdrag avser begäran som kommer från all-
mänheten, företag, media och myndigheter. Till detta 
kommer enskildas begäran om registerutdrag. Det avser 
främst begäran som görs i anslutning till att man söker 
jobb inom till exempel vård och skola eller för att man 
vill veta om man förekommer i polisens belastningsre-
gister. Även myndigheter begär registerutdrag, till exem-
pel vid uppstart av HVB-hem. Antalet begäran om 
registerutdrag till enskilda uppgick till 795 000 vilket är 
en ökning relativt jämfört med 2017. Ett område som 
ökade under 2018 var registerutdrag för utlandsända-
mål. De begärs till exempel av den som vill arbeta i ett 
annat land och behöver visa upp ett registerutdrag. 
Under 2018 uppgick antalet ärenden till ca 26 610. 

EU-samarbetet ECRIS där Sverige lagrar domar 
från andra länder på svenska medborgare i belastnings-
registret utökades under året. Polismyndigheten såg en 
ökning av antalet förfrågningar från andra länder på 
uppgifter från det svenska belastningsregistret med 21 
procent. 

Informationsförsörjning, uppbördshantering  
och samverkan
I polisens uppdrag ingår handläggning av bötesinbetal-
ningar för hela rättsväsendet. Förutom de böter som 
polisen själv utfärdar hanteras även inbetalningar för 
böter från domstol och strafförelägganden från åklagare 
samt för förelägganden utfärdade av Tullverket och 
Kustbevakningen.

Under 2018 hanterades 329 000 ärenden motsva-
rande 672 miljoner kronor. Fortsatt arbete med förbätt-
rat systemstöd löpte under året.

Kostnad per prestation i serviceverksamheten
I enlighet med förordning om årsredovisning och bud-
getunderlag (2000:605) ska Polismyndigheten redovisa 
hur verksamhetens prestationer har utvecklats med 
avseende på volym och kostnader. Redovisningen ska 
ske utefter en indelning som myndigheten bestämmer, 
om inte regeringen har beslutat annat.

Kärnverksamheten inom polisen är indelad i de tre 
huvudprocesserna brottsförebyggande arbete, utredning 
och lagföring samt service. Kärnverksamheten service kan 
brytas ned i ärendeområdena tillståndsärenden och övriga 
ärenden. Med anledning av att det har genomförts kvali-
tetshöjande åtgärder inom ärendeområdet tillståndsären-
den, används detta ärendeområde för att beskriva utveck-
lingen av prestationer i serviceverksamheten.

I tillståndsärenden ingår bland annat handläggning-
en av olika ansökningar som ingår i saknummerserien 
500–599, bland annat ansökan om pass, vapenlicens, 
ianspråktagande av offentlig plats och skjutvapen i 
döds- och konkursbo m.m. 

Kostnaden för en timme i polisens kärnverksamhet 
beräknas genom att dividera polisens totala kostnader 
(löpande pris) för året med den totala resurstiden för 
samma år. Den övriga nedlagda tiden (overhead-tiden) 
har fördelats genom ett schablonpålägg. Den registre-
rade resurstiden för tillståndsärenden avser all hand-
läggning av tillståndsärenden med saknummer 500–599 
inom serviceverksamheten. 

På grund av konstaterade brister i tidredovisningens 
kvalitet �nns det en viss mån av osäkerhet kring tim-
kostnaden. Information om osäkerheter avseende tid-
redovisningen åter�nns i bilaga 1 – Läsanvisningar.

Tabell 18. Kostnad per prestation (tillståndsärenden)  
i serviceverksamheten100

2016 2017 2018
Skillnad % 

2017–18
Skillnad kr 

2017–18

Resurstid  
Tillståndsärenden 669 614 912 565 1 078 050 + 18 % + 165 485

Antal prestationer 2 035 709 1 993 734 2 110 100 + 6 % + 116 366

Kostnad per  
resurstimme (kr) 784 793 825 + 4 % + 32

Kostnad per  
prestation (kr) 258 363 421 + 16 % + 58

 
Kostnaden per prestation för tillståndsärenden har ökat 
kraftigt (+ 16 %) under 2018 jämfört med 2017.

De huvudsakliga orsakerna till detta är att kostna-
den per resurstimme har ökat, vilket i sin tur beror på 
att kostnaderna har ökat i större utsträckning än det 
totala antalet resurstimmar, samt att antalet resurs- 
timmar avseende tillståndsärenden har ökat kraftigt  
(+ 18 %). Det ökade antalet resurstimmar kan förklaras 
av de åtgärder som genomförts för att höja kvaliteten i 
tidredovisningen för den avgifts�nansierade verksam-
heten. 

100) För att bättre beskriva utvecklingen i kärnverksamheten har avdelningen Sär-
skilda utredningar exkluderats i uttagen avseende resurstid och prestationer, 
vilket medfört mindre justeringar av tidigare år.
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Kompetensförsörjning

Sammanfattande bedömning
Polismyndigheten leder det brottsbekämpande arbetet 
och ska ha förmåga att anpassa verksamheten i en 
snabbt föränderlig omvärld. Ett aktivt arbete med kom-
petensförsörjning är en förutsättning för att utveckla 
och styra Polismyndighetens verksamhet. 

Den sammanfattande bedömningen av arbetet med 
kompetensförsörjningen under 2018, är att myndigheten 
har tagit nödvändiga steg för att bättre klara uppdraget 
och nå verksamhetsmålen. Detta arbete har påbörjats 
genom att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö, 
stärka ledarskapet, fortsatt arbete för likabehandling, 
samt att lyfta fram betydelsen av motivation och delak-
tighet för att kunna attrahera och behålla nödvändig 
kompetens. Den främsta utmaningen inom kompetens-
försörjningsområdet är att tillföra myndigheten resur-
ser. Rekryterings- och bemanningsarbetet har inte kun-
nat möta verksamhetens behov i form av volymer. Dess-
utom har utbildningsplatserna vid grundutbildningen 
inte kunnat fyllas.

Myndighetsgemensam 
kompetensförsörjning
Arbetet med kompetensförsörjning inom Polismyndig-
heten är prioriterat, varför det under året var ett ökat 
fokus på att leda och styra myndighetens kompetensför-
sörjning. En modell för systematisk kompetensförsörj-
ning har tagits fram och är tillämpbar på alla nivåer 
inom myndigheten. Modellen består av analys, plane-
ring, genomförande och uppföljning, och kommer att 
införas under 2019. 

Den nationella kompetensanalysen visar att det pri-
mära behovet är att säkerställa kompetens för att upp-
rätthålla ordning och säkerhet. Det största behovet av 
kompetens och personalförstärkningar är på lokalpolis-
områdesnivå. Förstärkningen behövs i ökad numerär, 
men även vad gäller nya kompetenser och speci�kt i de 
särskilt utsatta områdena. Det �nns ett ökat behov av 
såväl �erspråkig kompetens som kompetens rörande 
kulturell förståelse. Även kompetensen inom specialist-
områden såsom krisberedskap, civilt försvar och terror 
behöver förstärkas. Detsamma gäller den operativa för-
mågan genom att fortsatt utveckla delar av utrednings-
verksamheten, den forensiska verksamheten, verksam-
heten för it-utveckling med digitalisering, stödverksam-
heten samt förvaltningskompetens.

Polismyndigheten arbetade under året med att ta 
fram en långsiktig kompetensförsörjningsplan utifrån 
den nationella kompetensanalysen samt Strategi 2024. 
Planen har ett stort fokus på att attrahera och behålla 
kompetens framåt. Nationella aktiviteter i planen syftar 
till att säkra tillväxten, mottagarförmågan, chefsförsörj-
ningen, baskompetens, generell kompetens samt speci�k 

kompetens som har identi�erats. I maj 2018 rapportera-
des verksamhetens långsiktiga kompetensbehov i ett 
regeringsuppdrag. 

Regioner och avdelningar arbetade under 2018 
vidare med sina strategiska inriktningar för kompetens-
försörjningen. Inriktningarna anger de prioriterade 
områdena i arbetet framåt med kompetensförsörjningen 
och ligger till grund för det lokala arbetet med kompe-
tensplanering, som i sin tur utgör ett underlag till med-
arbetares utvecklingssamtal och utvecklingsplan. De 
strategiska inriktningarna var också ett underlag till den 
nationella kompetensanalysen. Polisregion Bergslagen 
är först ut med att göra sin planering av kompetensför-
sörjningen som en integrerad del i verksamhets- och 
budgetplaneringen. Utvecklingen av HR-stödet fortsät-
ter under 2019 för att stödja verksamheten i arbetet 
framåt.

Under 2018 hade Polismyndigheten utmaningar 
inom området rekrytering och bemanning. Utmaning-
arna bestod främst i att den samlade resursen i beman-
ningsarbetet var underdimensionerad i förhållande till 
verksamhetens behov. Resurser som disponerades om 
för att möta behoven var otillräckliga. Budgetmedel �ck 
till följd av det ansträngda läget omfördelas för att möta 
verksamhetens behov. Resursförstärkningen gav en 
positiv effekt, men läget är fortsatt ansträngt. 

Antal anställda ska öka
Polismyndigheten har beslutat att öka antalet poliser 
med 1 500 och antalet civila med 1 600 jämfört med 
2015 fram till och med 2020. Ökningen av antalet civila 
har redan genomförts medan ökningen av antalet poli-
ser främst kommer att ske under 2019 och 2020, vilket 
överensstämmer med myndighetens plan för att genom-
föra den beslutade ökningen. 

Attraktiv arbetsplats
Polismyndigheten strävar efter att vara en attraktiv 
arbetsplats så att den framtida kompetensförsörjningen 
kan säkras i syfte att uppfylla Polismyndighetens mål.

Under 2018 tog vi fram en nationell plan som omfat-
tar tre områden: 
¢¢ attrahera till polisutbildningen för att säkra urvalet 
i respektive antagningsomgång så att antalet poliser 
som utbildas motsvarar myndighetens behov
¢¢ attrahera till polisen för att trygga urvalet vid  
bemanning och rekrytering
¢¢ stärka och utveckla Polismyndighetens arbetsgivar-
varumärke. 

Allt i avsikt att prioritera nödvändiga aktiviteter för att 
polisen ska kunna attrahera rätt kompetens baserat på 
verksamhetens behov.
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Polismyndighetens uppdrag och förbättrade verk-
samhetsresultat med effekter för medborgarna är i fokus 
i myndighetens verksamhetsstyrning. Polisen styrmodell 
möjliggör medarbetarnas delaktighet i planeringen av 
verksamheten, aktiviteter och arbetsmetoder för att 
genomföra uppdraget. Motivation och delaktighet upp-
nås genom att ta till vara medarbetarnas kompetens, vil-
ket även leder till en god arbetsmiljö och meningsfullhet 
i vårt gemensamma samhällsuppdrag.

Polismyndighetens chefer och medarbetare behöver 
ges förutsättningar att utveckla förståelse och förmåga 
till utvecklade arbetssätt. Nya arbetssätt utifrån nya 
synsätt måste kommuniceras. Ytterst handlar det om 
motivationens betydelse för resultatet. Dessa ambitio-
ner är därför en ständigt närvarande fråga i polisens 
nationella chefs- och medarbetarutveckling. Ett arbete 
med att inordna frågan i både be�ntliga och kommande 
chefsutvecklingsaktiviteter pågick under året.

Karriär och utvecklingsmöjligheter
Inom ramen för den lokala avtalsrörelsen 2017–2020 
har parterna vid Polismyndigheten kommit överens om 
att under avtalsperioden fortsätta arbetet med att tydlig-
göra karriär- och utvecklingsvägar för att attrahera och 
behålla medarbetare. Arbetet har skett i samverkan med 
arbetstagarorganisationerna.

I enlighet med denna överenskommelse har parterna 
fortsatt att utveckla metodiken med olika kompetens-
nivåer för i första hand den karriärväg som möjliggör 
att en medarbetare utvecklas i sin redan be�ntliga funk-
tion. Denna metodik ska införas successivt i organisa-
tionen med början för poliser vid ingripandeverksamhe-
ten i lokalpolisområdena.

Parterna har träffat en överenskommelse om att 
genomlysa både lönekriterierna och de medarbetar-
samtal som på olika sätt har betydelse för en arbetstaga-
res lönesättning. Vidare påbörjades under året en 
genomlysning av det regelverk som gäller för polisiära 
tjänstegrader. Syftet är att undersöka möjligheten att 
koppla systematiken för tjänstegrader till de tydlig-
gjorda karriär- och utvecklingsvägarna.

Chefsförsörjning och chefsutveckling
Polisens arbete med chefsförsörjning och chefsutveckling 
ska bidra till att säkerställa tillgången på chefer med rätt 
kompetens och förutsättningar för att klara Polismyn-
dighetens uppdrag på både kort och lång sikt. Arbetet 
utgår från myndighetsgemensamma ledarkriterier, vilket 
ska uppmuntra till en för�yttning mot mer tillitsbaserad 
styrning samt ökad motivation och delaktighet. 

Under 2018 fortsatte utvecklingen av insatser för att 
försörja, utveckla och förbättra förutsättningarna för 

ledarskapet. Ett arbete inleddes också för att tydliggöra 
helheten avseende chefsförsörjning och chefsutveckling. 
Syftet är att kunna beskriva vilka insatser som �nns och 
hur de samspelar under chefskarriären. 

Chefsförsörjningsinsatser som genomförs lokalt 
utgör underlag för lärande och utveckling av nationella 
system och metoder. Utifrån de lokala insatserna påbör-
jade Polismyndigheten under året ett arbete med att 
utveckla nationella chefsförsörjningskoncept mot myn-
dighetens tre ledarskapsnivåer.

Under 2018 påbörjade 319 direkta chefer, 119 kvin-
nor och 200 män, polisens chefsprogram Det direkta 
ledarskapet. Likaså genomfördes kompetensutveck-
lingsinsatsen Chef i vardagen för chefer på främst direkt 
nivå. Utbildningen är modulbaserad och har erbjudits 
cheferna med syftet att skapa tydlighet i den vardags-
nära chefsrollen. Uppdragsutbildningen Förvaltnings-
kunskap påbörjades av ca 50 chefer. I en begränsad 
omfattning erbjuds även utbildningsplatser i de externa 
chefsprogrammen Statliga chefer i samverkan och Högre 
chefer i staten.

Ett fortsatt utvecklingsarbete och försök i regionalt 
perspektiv av två nya chefsutvecklingsinsatser, chefs-
utvecklingsgrupper respektive ledarträning genomför-
des. Insatserna har skapats för att ge effekter i verksam-
heter och med utgångspunkt i kostnadseffektivitet, �exi-
bilitet och tillgänglighet. Grundprincipen har varit att 
chefer utvecklar varandra och att genomförandet hante-
ras så verksamhetsnära som möjligt. Insatserna ska för-
beredas under första kvartalet 2019 för att sedan bli till-
gängliga för hela organisationen. 140 chefer påbörjade 
Ledarträning och drygt 60 chefer var aktiva i Chefs-
utvecklingsgrupper under året. Mentorskap används 
inom Polisen med såväl interna som externa mentorer.
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Åtgärder för att öka andelen kvinnor och  
personer med utländsk bakgrund
Polismyndigheten ska spegla samhället i stort och foku-
serar därför i rekryteringskampanjerna extra på att få 
�er kvinnliga sökande samt sökande med utländsk bak-
grund. I rekryteringskampanjen ingår att informera om 
polisens bredd av uppgifter, medarbetarnas bakgrund, 
att vi jobbar över hela landet m.m. Vid intervjuer, bilder, 
�lmer, deltagande på mässor etc. har en strävan varit att 
både män och kvinnor har funnits representerade. På 
samma sätt visas den mångfald av bakgrunder som våra 
medarbetare har. I den riktade kommunikationen �nns i 
regel en kvinna, eller en person med utländsk bakgrund, 
med för att förstärka identi�eringen. Särskilda insatser 
som har genomförts är: 

¢¢ riktade annonser i sociala medier i syfte att särskilt 
nå kvinnor och personer med utländsk bakgrund 
¢¢ prioritering av deltagande vid olika typer av evene-
mang som besöks av kvinnor samt evenemang som 
besöks av personer med utländsk bakgrund 
¢¢ information till samtliga som har kallats till pröv-
ning med tips och råd inför prövningen liksom väg-
ledning och information inför de fysiska testerna, då 
det är ett område där frågor ofta uppkommer. 

Grundutbildning till polis
Grundutbildningen till polis genomförs som en upp-
dragsutbildning vid Umeå universitet, Linnéuniversite-
tet och vid Södertörns högskola. Regeringen har fattat 
beslut under 2017 och 2018 om att också Malmö univer-
sitet och Högskolan i Borås får bedriva polisutbildning, 
dessa lärosäten kommer att bedriva polisutbildning från 
och med januari 2019.

Tabell 19. Antal sökande och antagna till polisutbildningen 
samt antal anställda vid utbildningens slut (andel kvinnor inom 
parentes), 2016–2018

År

Beslutad  
antagnings-

volym
Antal 

 sökande
Antal 

antagna*

Antal anställda 
vid utbild- 

ningens slut

2016 850 11 173 (40 %) 771 670 (33 %)

2017 1 600 14 307 (41 %) 1 265 (30 %)

2018 1 600 18 946 (41 %) 1 204 (32 %)

* Studenter i utbildning efter reservantagning.

Den totala antagningsvolymen till polisutbildningen för 
2018 var 1 600 studenter. 1 415 sökande antogs till 
utbildningen, varav 1 204 påbörjade utbildningen. Av de 
erbjudna studieplatserna var 200 platser studier på dis-
tans. Intresset för att söka till polisutbildningen är fort-
satt stort, men antagningskraven medför att en stor del 
av de sökande inte är kvali�cerade, eller av andra skäl är 

förhindrade att antas till utbildningen. Flera insatser 
genomfördes under året för att attrahera sökande; bland 
annat en målgruppsanpassad rekryteringskampanj för 
att väcka intresse och informera om polisyrket. De som 
har prövats vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
(Rekryteringsmyndigheten) har fått resa och logi �nan-
sierad av Polismyndigheten.

Vid prövningarna under hösten 2017 saknade Rekry-
teringsmyndigheten nödvändiga resurser för att kunna 
möta Polismyndighetens behov, och därför blev ett lägre 
antal antagna till polisutbildningen med start vårtermi-
nen 2018. De sena avhoppen, vilka låg på 16 procent 
hösten 2018, påverkar möjligheten att utöka antalet  
studenter.

Ett arbete har därför skett med att ta fram en ny 
antagningsprocess med kortare ledtider, hållbarhet över 
tid samt med de sökande i fokus. Den nya antagnings-
processen planeras vara fullt genomförd från januari 
2020, men delar kommer att införas så snart det är tek-
niskt möjligt. 

Polismyndigheten har även genomfört två pilotpro-
jekt i syfte att minska antalet som återtar sin ansökan. 
Exempel på åtgärder är att de som har kallats till pröv-
ning hos Rekryteringsmyndigheten de tre sista pröv-
ningsveckorna har blivit uppringda och att yrkesinfor-
matörer har funnits på plats under två veckor vid  
Rekryteringsmyndigheten. 

Placering av aspiranter och rekrytering av 
polisassistenter
Den avslutande delen av polisutbildningen består av 
aspirantutbildning i kärnverksamheten följt av åtta 
veckor vid lärosätena innan anställning som polisassis-
tent. Under 2018 tilldelades polisregionerna 1 119 aspi-
rantplatser utifrån deras behov i olika polisområden. Av 
dessa fattades beslut om 1 070 (327 kvinnor och 743 
män) tidsbegränsade anställningar som polisaspirant. 

Sedan mitten av 2017 ges ett erbjudande om anställ-
ning som polisassistent vid den region där aspirant-
tjänstgöringen har genomförts. Erbjudandet om anställ-
ning sker under förutsättning att polisutbildningen är 
godkänd och att säkerhetsprövning är genomförd. Syf-
tet med den nya rutinen är att utifrån myndighetens 
samlade behovsbild säkerställa en långsiktighet i för-
sörjningen av resurser där de bäst behövs. Det skapar 
också bättre förutsättningar för studenten att redan vid 
utbildningsstart få besked om framtida placering.

Fort- och vidareutbildning
Utbildning har genomförts inom ett 30-tal olika ämnes-
områden huvudsakligen utifrån nationellt fastställda 
kurs- och fortbildningsplaner och med en inriktning 
främst till kärnverksamheten. Till del syftade fort- och 
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vidareutbildningarna under året till att säkerställa nöd-
vändig och särskild kompetens för att hantera situatio-
ner i anslutning till valet och valrörelsen. Andra större 
ämnesområden/utbildningsinsatser som genomfördes 
redovisas nedan. 

Utbildning inom polisiär kon�ikthantering (Polkon) 
hade under 2018 liksom under 2017 ett ökat fokus på 
terror. Ämnen som ingick inom terror var: taktik, men-
talt kunskapsområde och kommunikativt kunskaps-
område.

Inom området CBRNE101 var det främst utbildning 
för ammunitionsföreståndare som ökade inför den 
amnesti för explosiva varor som pågick mellan 15 okto-
ber 2018 och 11 januari 2019. 

Inom området utredning och förundersökning prio-
riterades Nationell förundersökningsutbildning. Under 
året �ck drygt 300 medarbetare behörighet att vara 
nationell förundersökningsledare. För att säkerställa 
kompetensen i och runt Mälardalen har �er sådana 
utbildningar upphandlats. Antalet utbildningsplatser 
för utredare av grova brott mer än fördubblades i jäm-
förelse med 2017. Under året genomförde ca 200 med-
arbetare utbildningen för utredning av grova brott. Även 
en pilotomgång av en ny nationell utbildning för utred-
ning av sexualbrott har genomfördes.

Utöver intern utbildningsverksamhet genomfördes 
grund- och fortbildning samt säkerhetskontroll av ord-
ningsvakter.

Arbetsgivarutveckling
Polismyndigheten är statens största arbetsgivare och 
därmed en viktig bärare av den statliga arbetsgivar- 
politiken. Polismyndigheten eftersträvar att bedriva en 
arbetsgivarpolitik som bidrar till uppfyllnad av verk-
samhetsmålen, vilket bland annat ska göra det möjligt 
att infria Strategi 2024.

Detta innebar under året ett fortsatt arbete med att 
säkerställa att lönebildning, kollektivavtal och andra 
arbetsgivarområden stödjer en gemensam arbetsgivar-
politik präglad av nationell styrning och lokal tillämp-
ning. Arbetsgivarpolitiken ska stimulera till att leda och 
ta vara på styrkan hos medarbetare så att Polismyndig-
heten 2024 kan vara en attraktiv arbetsplats i enlighet 
med myndighetens långsiktiga mål.

Lönebildning
Lönebildningen är avgörande för att myndigheten ska 
kunna motivera, utveckla och behålla be�ntliga med-
arbetare med den kompetens som verksamheten kräver. 
Polismyndigheten behöver också kunna erbjuda kon-

101) Kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära samt explosiva ämnen.

kurrenskraftiga lönenivåer för att attrahera och rekry-
tera nya medarbetare. 

De senaste åren har en uppvärdering av polisyrket 
varit ett särskilt fokus för utformning av lönesatsningar. 
Med hänvisning till detta har myndigheten vidtagit 
lönestrukturella förändringar, såsom höjda begynnelse-
löner för polisassistenter och särskilda lönesatsningar 
på poliser med sex års anställningstid, inom ramen för 
individuell lönesättning. Parterna är överens om att sär-
skilda satsningar ska genomföras för de som arbetar i 
och mot de särskilt utsatta områdena. 

I det lokala lönerevisionsarbetet enades Polismyn-
digheten med Polisförbundet, Seko Polisen och ST inom 
Polisen om att slå ihop revisionstidpunkterna 1 oktober 
2017 och 1 oktober 2018 för att ersätta dessa med en 
lönerevision per den 1 april 2018. Denna avslutades 
också under 2018 i förhållande till samtliga dessa 
arbetstagarorganisationer. Sedan tidigare gäller för 
medlemmar i Saco-S en årlig revisionstidpunkt per den 
1 april, det vill säga även den 1 april 2018, vilken också 
avslutades under 2018. I det partsgemensamma löne-
bildningsarbetet har Polismyndigheten enats med både 
Polisförbundet och ST inom Polisen om att samtliga 
medlemmar som så önskar får sin lön bestämd i löne-
sättande samtal.

Arbetstidens förläggning
Polismyndigheten ska säkerställa att arbetstiden för-
läggs utifrån verksamhetens behov. Med en mer ända-
målsenlig resursplanering och verksamhetsanpassad 
arbetstidsförläggning skapas förutsättningar för en mer 
tillgänglig polis, minskade kostnader för övertid och en 
god arbetsmiljö. 

Under 2018 påbörjades pilotverksamhet för en mer 
verksamhetsanpassad arbetstidsförläggning. I varje 
polisregion var ingripandeverksamheten vid minst ett 
lokalpolisområde föremål för denna pilotverksamhet. 
Vidare fortsatte it- och metodutvecklingen för bättre 
stöd när arbetstiden planeras mot verksamhetens krav 
på bemanning.

Arbetsgivarens dialog med 
arbetstagarorganisationerna 
Polismyndigheten har i dagsläget inget samverkans-
avtal, utan tillämpar fullt ut medbestämmandelagens 
(MBL) regler om fortlöpande information till arbets-
tagarorganisationerna. Under året bedrevs dock ett 
partsgemensamt utvecklingsarbete med samtliga arbets-
tagarorganisationer om framtida samverkansformer. 
Under 2018 enades samtliga parter om att ta fram ett 
förslag till lokalt samverkansavtal senast februari 2019. 
Under hösten rapporterades det fortlöpande arbetet i 
förhållande till den beslutade tidplanen återkommande 
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till Polismyndighetens ledningsgrupp. Parterna har 
intentionen att träffa samverkansavtal som till en början 
ska bygga på regional/avdelningsvis frivillighet.

Åtgärder för intensifierat systematiskt 
arbetsmiljöarbete
Regeringsuppdraget om förbättrad arbetsmiljö och �er 
karriärvägar för polisanställda slutredovisades i okto-
ber 2018. Under arbetet med regeringsuppdraget togs 
en metod fram för att införas i linjen som en del av 
arbetsmiljöarbetet. För 2018 hade 50 miljoner kronor 
avsatts för att ytterligare intensi�era arbetsmiljöarbetet 
och förverkliga aktiviteter som bidrar till en förbättrad 
arbetsmiljö för medarbetarna, särskilt inom området 
hot och våld. Motsvarande medel är även avsatta för 
2019 och 2020.

Polismyndighetens nuvarande arbetsmiljöstrategi 
gäller fram till 2021. Polismyndighetens arbetsmiljöplan 
för 2019 fortsätter i samma linje som de två föregående 
årens planer. Särskilt fokus ska riktas mot kränkningar, 
ensamarbete, medarbetarskydd samt hot och våld. Nya 
riktlinjer och handböcker för åtgärder vid kränkningar 
och ensamarbete beslutades under 2018. Revidering av 
riktlinjerna för arbetsanpassning och rehabilitering 
samt beslut och begäran om förstadagsintyg beslutades 
också 2018.

Ett prioriterat område inom arbetsmiljöområdet är 
sedan tidigare buller där exempelvis upphandling av 
avancerade hörselskydd genomfördes. Likaså var otillå-
ten påverkan ett högt prioriterat arbetsmiljöområde 
under 2018. Inom projektet Medarbetarskydd genom-
fördes en enkät för samtliga polisanställda, med sam-
manlagt 14 000 svar. Projektets mål är ett förstärkt 
skydd för polisanställda. Hot och våld mot polisan-
ställda följdes under 2018 upp systematiskt vid den 
nationella skyddskommitténs sammanträden. 

Arbetet med att höja arbetsmiljökompetensen hos 
Polismyndighetens chefer och skyddsombud genom den 
grundläggande arbetsmiljöutbildningen och fortbild-
ningen för systematiskt arbetsmiljöarbete vid särskilda 
händelser fortsatte under 2018.

I Polismyndighetens arbete med företagshälsovårds-
tjänster skedde en positiv förskjutning under 2018, från 
rehabilitering till förebyggande åtgärder. Arbetet med 
krisstöd enligt de nya riktlinjerna från 2017 löpte väl 
under året.

Delpension
För att underlätta för medarbetare som närmar sig pen-
sionsåldern att stanna kvar längre i arbete beviljades 
delpension för 190 medarbetare (61 kvinnor och 129 
män) under 2018. Det är en ökning jämfört med 2017 då 
166 medarbetare beviljades delpension. 

I december 2018 uppbar 342 personer beviljad del-
pension, vilket är en minskning med 29 personer i jäm-
förelse med året innan. Fördelningen mellan civila och 
poliser är oförändrad medan andelen kvinnor har mins-
kat med 2 procentenheter. I jämförelse med 2016 ökade 
antalet personer med beviljad delpension (+ 90). Den 
ökningen beror på myndighetens satsning på delpension 
under 2016.  

Tabell 20. Antalet personer med beviljad deltidspension,  
efter kön, 2017–2018.

2017 2018

Antal  Andel Antal  Andel

Kvinnor 117 32 % 103 30 %

Män 254 68 % 239 70 %

Totalt 371  342  

Tabell 21. Antalet personer med beviljad deltidspension,  
efter personalkategori, 2017–2018.

2017 2018

Antal  Andel Antal  Andel

Civil 97 26 % 89 26 %

Polis 274 74 % 253 74 %

Totalt 371  342  

Likabehandling
Likabehandling är avgörande för polisens legitimitet i 
samhället och därmed ett uttryck för rättstrygghet och 
rättssäkerhet i verksamheten. Respekt för allas lika 
värde ska prägla vårt sätt att uppträda såväl i mötet med 
allmänheten som inom myndigheten. Arbetet med lika-
behandling utgår från Polismyndighetens strategi för 
likabehandling 2017–2021. Särskilt prioriterade områ-
den i myndighetens arbete med anledning av polis-
anställdas upprop #nödvärn är chefsstöd, en tydligare 
styrning, en handlingsplan inom utbildningsområdet 
samt en förbättrad introduktion för nyanställda. De  
prioriterade uppdragen var budgeterade med 3 miljoner 
kronor under 2018, för att säkerställa en intensi�ering 
av arbetet.

Chefer har erbjudits kompetenshöjande insatser, 
metodstöd och dialogverktyg för att arbeta förebyg-
gande och som en förstärkning av det nationella chefs-
stödet. Tydligt formulerade chefsåtaganden ska under-
lätta för en förbättrad styrning och uppföljning inom 
likabehandlingsområdet. I utbildningsinsatser till chefer 
på direkt nivå har kultur och likabehandling varit i 
fokus. Ett nära samarbete har skett med Malmö univer-
sitet för att säkerställa att likabehandling ingår i alla 
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moment i polisutbildningen. Motsvarande samverkan 
har även skett med lärosätena kring handlingsplanen 
inom utbildningsområdet för att trygga en arbetsmiljö 
fri från kränkningar. Information om likabehandling 
kompletterar numera den digitala introduktionen för 
nyanställda.

Polisregionerna har arbetat med traineeprogram för 
att öka andelen kvinnor i operativ ledning. Vid lokalpo-
lisområdena har de genomfört chefsförsörjningsinsatser 
med ett uttalat jämställdhetsperspektiv. I �era städer 
har polisregionerna representerat myndigheten genom 
att delta i Prideparader samt i Europride 2018, vilket 
arrangerades i Stockholm och Göteborg. 

Kompetensförsörjningsprojektet Världen integrerad 
i svensk polis (VISP) – En polis för alla – har pågått i 
samarbete med Arbetsförmedlingen i sex polisregioner. 
Projektet syftar till att få �er kvinnor och män med 
utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Det startade 2016 med avslut under 2018. Deltagarna 
var under projekttiden tidsbegränsat anställda utifrån 
olika kompetensbehov i verksamheten. Vid utgången av 
projekttiden var närmare hälften av de 69 personer som 
hade deltagit i projektet i en ny anställning vid myndig-
heten, en person hade dessutom antagits till polisutbild-
ningen. Enkätundersökningar visar att deltagarnas 
språkkunskaper och kulturella kompetenser har bidra-
git till verksamhetsnytta och att öka förtroendet för 
polisen. En slutrapport för projektet skrevs under året.

Arbetet i myndighetens regionala likabehandlingsråd 
med att utveckla och följa upp likabehandling och jäm-
ställdhetsintegrering fortsätter. Forumet har bildats för 
att bland annat vara ett stöd till ledningsgrupper och för 
att arbeta med jämställdhetsintegrering i be�ntliga pro-
cesser för ledning och styrning. Likaså pågår arbete med 
2018 års lönekartläggning för att säkerställa att polisen 
inte har osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Polismyndighetens arbete inom jämställdhets- 
området i internationella sammanhang ger viktiga erfa-
renhetsutbyten mellan deltagande länder. Det gäller 
bland annat The Nordic-Baltic Network for Police-
women och samarbetet med polisen i Colombia, för vil-
ken medarbetare från Sverige har genomfört en jäm-
ställdhetsutbildning.

Jämställdhetsintegrering
Medborgarna ska kunna ta del av polisens kärnverk-
samhet på lika villkor, vilket förväntas leda till att myn-
dighetens förmåga att bekämpa brott förstärks. Arbetet 
förväntas även öka människors trygghet. Samtliga akti-
viteter nedan har varit i anslutning till de nationella 
jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsperspektivet 
ska vara en integrerad del vid uppföljning och utveck-

ling. Vikten av arbetet med jämställdhetsintegrering 
lyfts fram i regeringens uppdrag till Polismyndigheten. 

Genom utbildning och dialog inom genus och nor-
mer till ledningsgrupper och nyckelpersoner på olika 
nivåer inom organisationen har myndigheten ökat med-
vetenheten inom området hos chefer och medarbetare. 
Det har bland annat tagits fram ett nationellt koncept-
för samverkan kring trygga och säkra publika evene-
mang för att förebygga sexuella ofredanden. Uppfölj-
ningen visar att förebyggande åtgärder har gett effekter 
samt att anmälningsbenägenheten har ökat av brott som 
ofta sker i samband med evenemang. Ett integrerat jäm-
ställdhetsperspektiv har likaså tagits med i de nationella 
riktlinjerna för spårsäkringssatser vid sexualbrotts-
utredningar.

Vid utbildningar för personal i yttre tjänst har fokus 
varit på framgångsfaktorer för att identi�era missbru-
kande kvinnor samt på utveckling av verktyg och 
arbetssätt. Arbete med genusfrågan har även skett i 
medborgardialoger, där insatser har planerats och 
genomförts utifrån ett jämställdhetsperspektiv, i syfte 
att låta �er människor vara aktiva när villkoren för 
beslutsfattande formas, till exempel genom att beakta 
ett representativt urval av kön vid genomförandet.

Många redovisade åtgärder och aktiviteter i polisre-
gioner och vid nationella operativa avdelningen visar att 
det �nns en förståelse inom myndigheten för att denna 
fråga är viktig, inte minst utifrån att jämställdhet bör 
integreras inom ordinarie planerings- och uppföljnings-
processer. Exempel på aktiviteter inom myndighetens 
nationella avdelningar är kompetenshöjande insatser, 
att säkerställa styrdokument ur ett jämställdhetsper-
spektiv och aktiviteter i anknytning till en inkluderande 
kommunikation.

Efter att regeringsuppdraget avslutades vid årsskiftet 
bedrivs arbetet i linjeverksamheten.
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Tabell 22. Antal anställda vid utgången av 2018, fördelat på poliser och civilanställda

ANTAL ANSTÄLLDA102 FÖRÄNDRING (SEDAN DECEMBER 2017)

Totalt Poliser totalt Civila totalt
Civila  

tillsvidare103 

Polisen  
totalt

Poliser 
 totalt

Civila 
 totalt

Civila  
tillsvidare

Antal
Andel  

kvinnor, % Antal
Andel  

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal Antal Antal Antal Antal

30 339 44 20 040 33 10 299 67 9 829 740 299 441 540

Personalsammansättning
Antal anställda
Vid utgången av 2018 hade Polismyndigheten 30 339 an-
ställda. Det är en ökning med 740 personer jämfört med 
2017 och av dessa 740 personer är 40 procent poliser. 

Medelåldern för tillsvidareanställda inom Polismyn-
digheten är 43 år, vilket är oförändrat jämfört med 2017. 
Cirka 9 procent av de anställda fyller 65 år eller mer 
under de kommande fem åren. Av de anställda är 44 
procent kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med 2017. 
Bland poliser är andelen kvinnor 33 procent vilket är en 
i princip oförändrad andel (+ 0,3 procentenheter) jäm-
fört med 2017.

Figur 18. Antal poliser, 2008–2018

102) Med anställd avses person som avlönas med månadslön.

103) Definition tillsvidareanställda: anställda med anställningsform tillsvidare-
anställning, provanställning, lönebidragsanställning, interna vikariat samt 
tidsbegränsade chefsanställningar.
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Avgångar
Under 2018 slutade 885 poliser, vilket är 20 färre än 
2017 och 65 färre än 2016. Andelen avgångar bland 
poliser, räknat som ett medelvärde de senaste 12 måna-
derna, var vid årets slut 4,5 procent att jämföra med 
2017 då andelen var 4,6 procent. Av avgångarna bland 
poliser 2018 var 52 procent pensionsrelaterade.

Andelen avgångar hos tillsvidareanställd civil perso-
nal var vid årets utgång 9,1 procent, varav 20 procent 
var pensionsrelaterade. År 2017 var andelen avgångar 
hos tillsvidareanställda civila 10,2 procent.

Den totala andelen avgångar bland tillsvidare-
anställd personal vid Polismyndigheten var 6,0 procent. 
År 2017 var andelen avgångar totalt 6,4 procent.

Figur 19. Avgångar personalkategori, 2016–2018*

*Från och med 2018 räknas alla avgångar över 65 år som pensionsavgångar
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Kompetenskategorier
Fördelningen mellan kompetenkategorier är oförändrad 
jämfört med 2017. Av Polismyndighetens anställda är 71 
procent kodade i kärnkompetens, 11 procent är kodade i 
ledningskompetens och 16 procent av personalen �nns i 
stödverksamheten.

Tabell 24. Antal och andel anställda i ledningskompetens 
2014–2018 per personalkategori

Totalt Poliser Civila

Antal 
Andel  

kvinnor Antal 
Andel  

kvinnor Antal 
Andel 

 kvinnor

2014 2 905 25 % 2 538 20 % 367 63 %

2015 2 813 27 % 2 390 21 % 423 64 %

2016 3 149 31 % 2 640 25 % 510 63 %

2017 3 206 32 % 2 696 25 % 510 65 %

2018 3 265 33 % 2 709 26 % 556 65 %

Andelen kvinnor i ledningskompetens är 33 procent,  
vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med 
2017 och 8 procentenheters ökning jämfört med 2014. 
Ökningen sedan 2014 har skett bland både civila och 
poliser men är störst bland poliser.

Medarbetare med utländsk bakgrund

Tabell 25. Medarbetare med utländsk bakgrund104 per  
personalkategori105, 2017–2018

2017 2018

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Civila 14,0 % 16,5 % 14,8 % 13,8 % 16,2 % 14,6 %

Poliser 4,8 % 6,6 % 6,0 % 4,9 % 6,8 % 6,1 %

Varav polis- 
aspiranter 1,9 % 6,3 % 5,0 % 4,0 % 9,7 % 8,0 %

Totalt 9,5 % 8,6 % 9,0 % 9,4 % 8,8 % 9,1 %

Andelen medarbetare med utländsk bakgrund är 9,1 
procent och är i princip oförändrad för både civila och 
poliser i jämförelse med 2017. Andelen polisaspiranter 
med utländsk bakgrund ökade däremot, från 5,0 pro-
cent 2017 till 8,0 procent 2018, och ökningen har skett 
bland både män och kvinnor. Andelen polisaspiranter 
med utländsk bakgrund har tidigare minskat varje år 
sedan 2012.

Andelen med utländsk bakgrund bland Sveriges 
befolkning i åldern 20–65 år är 28,1 procent.

104) Utländsk bakgrund enligt definition från SCB, det vill säga inrikes född person 
med två utrikes födda föräldrar eller utrikes född.

105) Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), Statistiska centralbyrån (SCB).

Tabell 23. Antal anställda vid utgången av 2018, fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens*

 ANTAL ANSTÄLLDA FÖRÄNDRING (SEDAN DECEMBER 2017)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal (andel)
Andel 

 kvinnor Antal
Andel 

 kvinnor Antal
Andel 

 kvinnor Antal Antal Antal

Ej kodad 772 3 % 29 % 752 28 % 20 45 % 355 359 -4

Kärn 21 515 71 % 44 % 15 671 34 % 5 844 69 % 252 -71 323

Ledning 3 265 11 % 33 % 2 709 26 % 556 65 % 59 13 46

Stöd 4 787 16 % 57 % 908 28 % 3 879 64 % 74 -2 76

Totalt 30 339  44 % 20 040 33 % 10 299 67 % 740 299 441

* Definition enligt Arbetsgivarverket 2003:7 A 2.
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Sjukfrånvaro

Tabell 26. Sjukfrånvaro106, långtidssjukfrånvaro107  och andel 
långtidssjukfrånvaro108, 2017–2018

2017 2018

Sjuk-
frånvaro

Lång-
tidssjuk-
frånvaro

Andel 
långtids-
sjukfrån-

varo
Sjuk-

frånvaro

Lång-
tidssjuk-
frånvaro

Andel 
långtids-
sjukfrån-

varo

Kvinnor 5,9 % 3,9 % 65,7 % 5,6 % 3,5 % 62,9 %

Män 2,7 % 1,5 % 53,8 % 2,6 % 1,3 % 49,8 %

Totalt 4,1 % 2,5 % 61,2 % 3,9 % 2,2 % 57,3 %

Sjukfrånvaron minskade från 4,1 procent till 3,9 procent 
jämfört med 2017. Det var framför allt långtidssjukfrån-
varon (över 60 dagar) som stod för de minskande sjuk-
talen. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro minskade, 
men alltjämt har kvinnor ca dubbelt så hög sjukfrån-
varo jämfört med männen. Personer över 30 år, uppvi-
sade som grupp minskad sjukfrånvaro, men detta gällde 
inte för de allra yngsta där sjukfrånvaronivåerna var 
oförändrade jämfört med 2017. Det är dock alltjämt så 
att sjukfrånvaronivåerna generellt sett ökar med ålder. 

I kärnverksamheten var sjukfrånvaron som allra 
lägst, medan funktioner som växel och Polisens kon-
taktcenter (PKC) hade myndighetens högsta sjukfrån-
varonivåer. Viktiga förklaringar till de minskade nivå-
erna är ledarskapsutveckling och ett systematiskt 

106) Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid.

107) Sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar av tillgänglig arbetstid.

108) Andel långtidssjukfrånvaro – sjukfrånvaro/långtidssjukfrånvaro.

arbetsmiljöarbete. Polismyndighetens köp av företags-
hälsovård har tydligt förskjutits från efterhjälpande/
rehabiliterande till främjande/förebyggande under året, 
vilket också torde bidra till långsiktigt lägre nivåer vad 
gäller sjukfrånvaro.

Tabell 27. Sjukfrånvaro per ålderskategori och kön, %,  
2017–2018

2017 2018

–29 år 30–49 år 50– år Totalt –29 år 30–49 år 50– år Totalt

Kvinnor 4,0 5,6 7,3 5,9 4,1 5,2 6,7 5,6 

Män 2,0 2,2 3,7 2,7 2,3 2,1 3,5 2,6 

Totalt 3,1 3,7 5,1 4,1 3,3 3,4 4,8 3,9 

Tabell 28. Hälsonyckeltal, 2017–2018

2017 2018

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Frisktal109 64,7% 79,3% 72,9% 64,1 % 78,5 % 72,2 %

Sjukfall110 92,7 52,3 70,0 93,9 53,7 71,4

Rehab 1111 4,3 2,0 3,0 4,2 1,9 2,9

Rehab 2112 3,3 1,2 2,1 3,4 1,2 2,1

Återgångar113 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

109) Frisktal – total tillgänglig arbetstid för anställda med maximalt 40 sjukfrån-
varotimmar och maximalt tre sjuktillfällen under en löpande 12-månaders-
period/total arbetstid.

110) Sjukfall – antal påbörjade sjukfall under en löpande 12-månadersperiod/total 
tillgänglig arbetstid.

111) Rehab 1 – antal påbörjade sjukfall 29:e kalenderdagen under en löpande 
12-månadersperiod/total tillgänglig arbetstid.

112) Rehab 2 - antal anställda med minst sex påbörjade sjukfall under löpande 
12-månadersperiod/total tillgänglig arbetstid.

113) Återgångar – antal avslutade sjukfall 29:e kalenderdagen under en löpande 
12-månadersperiod/antal påbörjade sjukfall 29:e kalenderdagen.
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Verksamhetsutveckling

I detta avsnitt redogörs för de viktigaste utvecklings-
insatser som påbörjades eller genomfördes under året. 
Inledningsvis beskrivs verksamhetsutveckling utifrån 
den nationella utvecklingsplanen114, därefter beskrivs 
verksamhetsutveckling av myndighetens styrning och 
uppföljning. Slutligen beskrivs den forensiska verksam-
hetsutvecklingen.

Den nationella utvecklingsplanen
Polismyndigheten beslutade i februari 2018 om den 
nationella utvecklingsplanen för 2018. Utvecklings- 
planen beskriver strategiska projekt avseende utveckling 
av polisiära metoder och utrustning. Genom planen ska 
Polismyndigheten leda och styra denna utveckling. 
Några av projekten beskrivs närmare nedan.

Beredningen av frågor angående verksamhetsutveck-
lingen har fortsatt att hanteras i utvecklingslednings-
gruppen (ULG) som leds av utvecklingschefen och där 
samtliga chefer för de regionala utvecklingscentrumen 
och nationella operativa avdelningens övriga enheter 
ingår. Dessutom ingår representanter från nationellt 
forensiskt centrum, kommunikationsavdelningen, HR-
avdelningen och Säkerhetspolisen. Representanter från 
NBC adjungeras vid behov.

Under 2018 beslutade Polismyndigheten om Strategi 
2024, den långsiktiga verksamhetsinriktning som ut-
arbetats under 2017 och 2018. Strategin rymmer en 
vision, verksamhetsidé samt lång- och kortsiktiga mål 
för verksamheten, och den omhändertar det tillväxt-
uppdrag som följer av den budgetökning som anslogs i 
budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1). Strate-
gin påverkade aktivitetsplanering och kommande verk-
samhetsplan. Den ger också en ledning till priorite-
ringar av nationella utvecklingsbehov.

Polismyndighetens utvecklingsarbete �nansieras av 
anslag och externa medel. Vid nationella operativa 
avdelningen (Noa) �nns en grupp med särskilt ansvar 
för extern�nansiering till polisen, framför allt genom 
EU:s fondverksamhet. Arbetet, som bedrivits sedan 
2015, har inriktats på att inrätta en kvalitetsäkrad pro-
cess med syfte att få �nansiering till projekt som priori-
terats utifrån en helhetssyn på polisens utvecklingsverk-
samhet. Totalt beviljades Polismyndigheten under 2018 
externa medel på knappt 100 miljoner kronor.115 Vidare 
�nansierades utvecklingsinsatser med 20,3 miljoner kro-
nor via anslag.

Under 2018 startade såväl nationella projekt som 
projekt i partnerskap med andra länder. Som exempel 
kan nämnas EUROSUR (European Border Surveil-

114) Nationell utvecklingsplan 2018 (PM 2018:11, saknr 191)

115) Prognos för 2018. Nationell utvecklingsplan 2018 (PM 2018:11, saknr 191)

lance) som syftar till säkerställt informationsutbyte, 
operativt samarbete och att skapa situationsbilder inom 
illegal migration och gränsöverskridande brottslighet. 
Även projektet GVI (Group Violence Intervention) med 
syfte att minska grovt våld och skjutningar i svenska 
förhållanden startade under året. 

Nedan redovisas ett urval av de strategiska utveck-
lingsprojekt som bedrevs i myndigheten under året.

Metodstöd för arbete mot lokal organiserad 
brottslighet 
Metodstödet för arbete mot lokalt organiserad brotts-
lighet togs fram under 2015–2016 och skulle enligt 
beslut tillämpas av lokalpolisområden med utsatta 
områden med målsättningen att samtliga lokalpolis-
områden skulle använda sig av metodstödet till 2018.  
År 2018 fattades ett beslut om att samtliga lokalpolis-
områden ska använda sig av Polismyndighetens metod-
stöd mot organiserad brottslighet från och med 2019. 
Beslutet om att utöka användandet fattades bland annat 
då resultatet är en viktig del i polisens underrättelse-
verksamhets inhämtningsuppdrag för nationellt läges-
bildsarbete och uppföljning av utsatta områden. 

Metodstödet har sin bas i forskning som samman-
ställts av Malmö universitet i Att laga revor i samhälls-
väven116 och säkerställer ett strukturerat och långsiktigt 
lägesbildsarbete. Detta möjliggör uppföljning av pro-
blemutveckling och organiserad brottslighet i lokal-
samhället över tid, vilket i sin tur ger möjligheter till ny 
brottsförebyggande kunskap och statistisk analys av 
lokal problemutveckling över tid.

Metodstödet infördes nationellt under 2017. Då togs 
även ett analysverktyg fram som ett komplement för att 
möjliggöra visualisering av den lokala lägesbilden. Den 
tänkta utredningsbilagan och åtgärdssamlingen, som 
bättre skulle koppla samman det traditionella utred-
ningsarbetet med behoven som den lokala lägesbilden 
pekar på, �nns det inte längre något behov av då analys-
verktyget införts. År 2018 genomfördes ytterligare infö-
randearbete i regionerna för att säkerställa användande 
av metodstödet regionalt och lokalt för ett långsiktigt 
nationellt lägesbildsarbete.

Förhör
Syftet med ett förhör är att under förundersökningen, 
eller dessförinnan, samla in information om brottet.  
Det handlar om att identi�era gärningen och att genom 
förhören på ett strukturerat sätt genomföra ett samtal. 
Brottrekvisiten, både objektiva och subjektiva, är  

116) Malmö högskola, 2014: Att laga revor i samhällsväven: om utsatthet och  
sociala risker i den postindustriella staden
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centrala i sammanhanget eftersom förhöret är en del i 
den bevisning som åklagaren använder sig av vid beslut 
om åtal ska väckas eller inte. 

Inom Polismyndigheten hålls varje år ett mycket 
stort antal förhör i olika brottsärenden. Det rör sig om 
mellan 1 500 och 3 700 förhör per dag, och totalt ca  
950 000 förhör per år. Polismyndigheten räknar med att 
det i dag �nns ca 16 000 medarbetare som någon gång 
håller förhör. 

Inom svensk polis pågår ett antal utvecklingsprojekt, 
uppdrag och aktiviteter gällande förhör. Polismyndighe-
tens strategiska utvecklingsprojekt avseende ämnesom-
rådet Förhör, påbörjades i mars 2018 och pågår hela 
2019 med slutredovisning 31 december 2019. 

Syftet är dels att ge en överblick av alla pågående 
projekt så att man får en nationell totalbild av vad som 
utvecklas i de olika delarna, dels att arbeta fram en 
nationell modell för förhör samt beskriva kompetens- 
och teknikbehov. Dessutom kan det komma att behövas 
nya riktlinjer som beskriver ämnesområdet.

Projektet bedrivs för att rättssäkerheten ska öka 
samt för att svensk polis ska arbeta och utbildas efter en 
nationell enhetlig modell som är framtagen utifrån 
vetenskap och beprövade erfarenheter. Detta i kombina-
tion med nödvändiga it-stöd förväntas effektivisera 
utredningsverksamheten. 

Projektets ambition är att kvaliteten på förhören 
sammantaget ska förbättras och att de ska hålla en 
generellt hög nivå. Det är viktigt att betona det gene-
rella, då avsikten är att skapa en tydlig grundmodell 
med relevanta verktyg som varje polisanställd kan 
arbeta efter. Grundmodellen ska sedan kunna byggas 
på utifrån de avancerade förhörsutbildningar som redan 
�nns och �er kommer sannolikt att skapas i myndighe-
ten framöver. Genom detta uppfattar medborgaren 
polisen som professionell och kompetent samtidigt som 
rättssäkerheten och polisens utveckling av utrednings-
verksamheten är i fokus. 

Projektets övergripande faser och redovisningar avser
¢¢ inventering och kartläggning, rapport presenterad 
kvartal 4, 2018
¢¢ förhörsmodell, rapport/förslag presenteras kvartal 
1, 2019
¢¢ kompetensbehov, slutförs under 2019
¢¢ metodstöd och teknikbehov, slutförs under 2019
¢¢ lagar och styrdokument, slutförs 2019
¢¢ slutrapport, 31 december 2019.

En första delredovisning skedde under oktober 2018 och 
den avser inventering och kartläggning vilken bland 
annat innehåller områdena polisiär grundutbildning 
och civil brottsutredarutbildning. 

Elchockvapen
En försökverksamhet med elchockvapen startade  
1 januari 2018 och avslutas enligt planeringen 31 decem-
ber 2019. Syftet med försöket är att utvärdera om infö-
rande av elchockvapen ger positiva effekter, som exem-
pelvis minskad våldsnivå samt färre och mindre skador i 
samband med ingripanden. En extern utvärderare, 
Umeå universitet, har under året genomfört två enkät-
undersökningar inom ramen för utvärderingen. 
Elchockvapen användes i genomsnitt vid 25 tillfällen 
per månad under 2018. Polismyndigheten följer noga 
upp alla situationer där elchockvapen använts för att 
kunna vidta åtgärder om myndigheten ser tendenser att 
poliser använder elchockvapen på ett felaktigt sätt. Det 
är ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser om huru-
vida ett införande av elchockvapen ger önskade effekter. 
Polismyndigheten genomförde under 2018 utbildning i 
elchockvapen för nyanställda och för de som inte tidi-
gare genomfört utbildningen, i deltagande lokalpolis-
områden och enheter. Totalt har ca 700 poliser genom-
gått utbildningen.

Kamera
Polismyndighetens satsning på kamerabevakning med-
för effektiviseringar och utökad förmåga vilket kommer 
leda till förbättrade verksamhetsresultat. Kamerapro-
jektet startade i januari 2017 och har sedan dess arbetat 
med att pröva olika arbetsätt och organisationsmodeller 
parallellt med att införa tekniken. Målet med projektet 
är att Polismyndighetens kamerabevakning ska vara 
stödjande, rättssäker och framtidskompatibel.

Kameraprojektet genomförde under 2018 ett antal 
tillfälliga kamerabevakningsinsatser ibland annat  
Ludvika, Uppsala och Stockholm.

Två nya installationer gällande fast bevakning är 
igång i Tynnered i polisregion Väst och i Gottsunda i 
polisregion Mitt. Den nationella kameraplattformen är 
igång sedan i november och det pågår ett omfattande 
arbete med att lägga in be�ntlig bevakning i den. 

Samverkan med it-avdelningen har utvecklats och 
projektet jobbar tillsammans med regionsrepresentanter 
för att tillsammans utveckla kameraförmågan.

Projektet har även tagit fram ett nytt koncept för 
användning av kroppskameror i yttre tjänst. Upphand-
ling för kroppskameror är klar och kamerorna beräknas 
börja användas av personal i yttre tjänst under 2019. 
Syftet med kroppskameror är att få en förbättrad 
arbetsmiljö då erfarenheten visar att sådana minskar 
antalet attacker mot polispersonal. Dessutom bidrar 
kamerorna i många fall till att skapa bättre utrednings-
underlag i förundersökningar.
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Polisbil 2018
Fordonen är väldigt många polisers arbetsmiljö. De ska 
skydda i många situationer och vara funktionella för det 
som behövs i en polis vardag. Därför startades i början 
av 2016 det strategiska projektet Polisbil 2018. Projektet 
beräknas vara klart vid utgången av 2019. 

Projektet säkerställde under 2018 kravställningen för 
personbil och minibuss så det blir klart för upphandling 
under 2019. De nya fordonen kommer, i så stor omfatt-
ning som möjligt, att vara enhetliga och standardise-
rade. Det förenklar bland annat utbildning och service. 
Ju högre enhetlighet, desto lättare blir det för persona-
len att röra sig mellan områden, kunna arbeta på �era 
platser och ändå kunna vara trygga i fordonens olika 
funktioner. Dessutom ska projektet medföra bland 
annat sänkta kostnader för bränsle, reparationer och 
tra�kskador, miljöförbättringar genom lägre bränsle-
förbrukning och avgasutsläpp, samt en förenklad 
inköpsprocess, kortare leveranstider och lägre byggna-
tionskostnader.

Den första etappen av Polisbil 2018 som blev klar 
avsåg hundfordon vilka ska bytas ut under de närmaste 
åren.

Eurosur
Polismyndigheten har via Fonden för inre säkerhet (ISF) 
fått medel till att under två år bygga upp verksamheten 
runt ramverket Eurosur (European Border Surveillance) 
och riskanalys. 

Projektet är nödvändigt för att höja Sveriges kapaci-
tet inom ramverket. Det innebär säkerställt informa-
tionsutbyte, operativt samarbete och att skapa situa-
tionsbilder inom illegal migration och gränsöverskri-
dande brottslighet. Förmågan ska utvecklas både 
regionalt och nationellt. Eurosur ska omsätta den EU-
gemensamma riskanalysmodellen för gränskontroll, 
CIRAM 2.0, i en svensk kontext och leverera rutiner för 
en systematisk och strukturerad arbetsgång. Med stöd 
av riskanalys ökar situationsmedvetenhet vilket bidrar 
till att den operativa samordningen och reaktionsförmå-
gan inom svensk gränspolis förbättras.

Under 2018 rekryterade projektet nödvändig kompe-
tens i syfte att utveckla verksamheten. Planering har 
genomförts för att bättre kunna omhänderta rekom-
mendationer inom området som följer efter Schengenut-
värderingen 2017. Kontinuerligt deltagande sker i det 
europeiska samarbetet runt Eurosur och riskanalys. En 
första utbildning har genomförts inom riskanalys, enligt 
CIRAM 2.0. Regionala samordningsfunktioner för 
Eurosur och riskanalys har etablerats inom fyra regio-
ner. I övriga regioner sker etableringen under 2019. Ett 
utvecklingsarbete har påbörjats med it-avdelningen med 
syfte att försörja verksamheten med adekvat it-stöd. 

Införandet av projektets resultat kommer i huvudsak att 
ske under 2019.

Strategi 2024
Strategi 2024 beslutades i juli 2018. Därefter vidtog ett 
arbete där regioner och nationella avdelningar har  
analyserat strategin för att identi�era vilka åtgärder de 
behöver vidta eller prioritera för att medverka till att de 
långsiktiga målen i strategin uppnås. De �esta av dessa 
åtgärder går att hänföra till något av de strategiska initi-
ativen som ska bidra till att realisera strategin. Åtgärder 
som inte inleddes 2018 har tagits in i verksamhetsplane-
ring för 2019 eller senare. I detta arbete har också de för-
arbeten som legat till grund för Strategi 2024 beaktats.117  
Strategi 2024 har två huvudsakliga delar – den innehål-
ler både en inriktning för hur polisen bör tillföras ytter-
ligare resurser för att bättre kunna utföra sitt uppdrag, 
och en inriktning för hur polisen ska utveckla sina 
arbetsmetoder och disponera sina be�ntliga resurser för 
att få ut en så hög verksamhetsnytta som möjligt.

För �era av de nationella avdelningarna �nns de vik-
tigaste planerade aktiviteterna redovisade i �eråriga pla-
neringsdokument, till exempel polisens nationella 
utvecklingsplan, polisens it-plan och polisens kompe-
tensförsörjningsplan, men respektive regions och avdel-
nings aktivitetsplanering rymmer också ett stort antal 
aktiviteter som syftar till att realisera Strategi 2024. De 
aktiviteterna återspeglas inte i de övergripande natio-
nella planverken. 

Nationell samordning av polisens tillväxt – Tillväxt 2024
Polismyndigheten ska växa, och ambitionen är att det 
vid utgången av 2024 ska �nnas närmare 40 000 med-
arbetare. För att möjliggöra tillväxten behöver aktivite-
ter inom �era områden genomföras. Det är ansvariga 
chefer i verksamheten som ska säkerställa att aktivite-
terna genomförs, men planerade aktiviteter behöver 
genomföras samordnat ur ett helhetsperspektiv och i 
den takt som krävs. För att säkerställa detta tillsatte 
rikspolischefen under våren 2018 en nationell samord-
nare. I den nationelle samordnarens uppdrag ingår 
också att ta till vara och beakta vunna erfarenheter av 
den satsning som gjordes på polisen 2006–2010, då 
antalet poliser skulle öka med 2 500.

Arbetet med att nationellt samordna tillväxten har 
delats in i tre faser. Den första fasen, som genomfördes 
under hösten 2018, bestod av dialog med och besök vid 
regioner och avdelningar, kanslichefsforum samt arbets-
tagarorganisationer och skyddsombudsorganisationen.  

117) Se Polismyndighetens Strategi 2024, avsnitt 3 Genomförda arbeten  
(PM 2018:23, saknummer 124).
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Syftet var att identi�era kritiska frågor som myndighe-
ten behöver samordna för att möjliggöra tillväxten på 
kort och lång sikt.

Den andra fasen, planeringsfasen, har inneburit pla-
nering och förankring i syfte att få en transparent plane-
ring som bygger på delaktighet och helhetssyn. Ansvariga 
chefer i den strategiska ledningsgruppen redovisade där-
för under hösten 2018 lägesbilder inom respektive an-
svarsområde, samt hur man avser ta sig an Strategi 2024.

Den tredje fasen, genomförandefasen, avser samord-
ning av aktiviteter som identi�erats för att säkerställa 
tillväxten. De aktiviteter som behöver hanteras på kort 
och lång sikt för att möjliggöra tillväxten beskrivs i 
Polismyndighetens plan för tillväxt118 som beslutades av 
rikspolischefen i februari 2019. 

Tillväxtarbetet på den nationella nivån och arbetet 
vid regioner och avdelningar behöver länkas ihop och 
gå i takt. Varje region och avdelning utsåg därför under 
hösten 2018 en kontaktperson som ska utgöra länken 
mellan regionens/avdelningens arbete och den natio-
nella samordningen. Två möten hölls under 2018 där 
regioner/avdelningar och den nationella samordnaren 
bland annat diskuterade uppdraget och delade läges- 
bilder med varandra. Regelbundna möten kommer att 
hållas under 2019.

I samband med framtagandet av aktiviteter för  
tillväxtarbetet under hösten 2018 har det konstaterats 
att Polismyndigheten behöver utveckla den långsiktiga 
planeringen. Ett mer långsiktigt planerings- och analys-
arbete behöver göras under 2019 för att skapa ett mer 
ändamålsenligt beslutsunderlag för alla ingående delar i 
Strategi 2024. I detta arbete ska den nationella samord-
naren ta en aktiv roll.

Polisens serviceprogram 2024
Som ett av fem strategiska initiativ ingår Utveckla med-
borgarmötet via ett myndighetsövergripande service-
program, inom ramen för Strategi 2024. En förstudie 
genomfördes under 2018 och beslut angående program-
direktivet fattas under första kvartalet 2019. Frontdesk 
2024 som omnämndes i förra årsredovisningen ingår 
som en del i serviceprogrammet.

Polisens serviceprogram 2024 är primärt inriktat mot 
att säkerställa att medborgarnas möte med polisen ska 
präglas av öppenhet, enkelhet och hög tillgänglighet. 
Medborgarna ska på ett så snabbt och smidigt sätt som 
möjligt kunna kontakta polisen i såväl akuta som icke 
akuta ärenden. Stort fokus i programmet läggs på digi-
talisering och en kraftsamling på utveckling av e-tjäns-
ter under de kommande tre åren. 

118) Polismyndighetens plan för tillväxt 2024 (PM 2019:3)

Under 2018 driftsatte Polismyndigheten ett antal nya 
e-tjänster för medborgarna. E-anmälan är en tjänst som 
funnits sedan april 2018 då den ersatte en tidigare tjänst 
för internetanmälan. Under 2018 ökade successivt an-
talet e-anmälningar av totalt antal upprättade anmäl-
ningar från 14 procent 2017 till 23,5 procent under årets 
slut 2018. De brottstyper som kan anmälas via e-anmä-
lan är parkeringsskada (smitning från tra�kolycksplats), 
kontokortsbedrägeri, stöld, inbrott och inbrottsförsök. 
E-anmälan kan även göras för förlorat gods och bort-
sprungna djur. 

Förutom e-anmälan �nns e-tjänster för att till exem-
pel ansöka om tillstånd eller vapenlicens. Under 2018 
bedrevs utvecklingsarbete för att driftsätta en e-tjänst 
för begäran om allmän handling samt möjlighet att 
betala ansökningsavgift i tillståndsärenden via e-tjäns-
terna. Ytterligare en e-tjänst som lanserades under 2018 
och som fått mycket positiva effekter, är tjänsten för  
giltighetskontroll av pass och nationella id-kort.

Utveckling av myndighetens styrning  
och uppföljning 
I september 2018 lämnade Statskontoret sin slutrapport 
i uppdraget att utvärdera ombildningen av polisen.119  
Slutsatsen där är att även om förutsättningarna för en 
effektiv verksamhet har blivit bättre, har resultaten av 
Polismyndighetens verksamhet inte förbättrats. Stats-
kontoret konstaterar att det kan ta tid att se effekterna 
av en så omfattande omorganisation, men fastslår att 
myndigheten har utmaningar att hantera. Bland annat 
lyfter man behov av en stärkt förmåga till strategisk pla-
nering och styrning och utvecklad uppföljning. Polis-
myndighetens strategiska styrning har även granskats av 
Internrevisionen (IR), som i en rapport från juni 2018 
presenterar resultat som är samstämmiga med Stats-
kontorets. IR:s bedömning var att ett arbete behöver 
genomföras för att åstadkomma en tydligare inriktning 
och ägarskap i styrningen. Förenklingar och förtydli-
ganden behöver också åstadkommas i styrmodellen, 
och enkelhet och överblickbarhet måste beaktas i ett 
fortsatt utvecklingsarbete

Polismyndigheten �ck i regleringsbrevet för 2018 i 
uppdrag att redogöra för åtgärder som vidtagits för att 
säkerställa en ändamålsenlig styrning och uppföljning. 
Under året bedrevs ett omfattande arbete på området.  
I det följande redogör vi för de huvudsakliga aktivite-
terna.

119) Statskontoret, 2017: Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. 
Delrapport 2 – om den nya organisationens genomslag. Delrapport 2017:10 
samt Statskontoret, 2018: Ombildningen till en sammanhållen polismyndig-
het. Slutrapport 2018:18.
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För att utveckla den strategiska styrningen tog Polis-
myndigheten under 2018 fram och beslutade Strategi 
2024 (beskrivs ovan). 

I syfte att stärka den strategiska styrningen har även 
sammansättningen i den nationella strategiska lednings-
gruppen förändrats till att omfatta samtliga region- och 
avdelningschefer, förutom chefen för särskilda utred-
ningar. Tidigare var det endast regionchefer, HR-chef 
och chefen för nationella operativa avdelningen, utöver 
rikspolischefen, som ingick i den nationella strategiska 
ledningsgruppen.

Utvecklingsprojekt om verksamhetsstyrning
För att utveckla styrningen inom myndigheten påbörja-
des projektet Utveckling av polisens verksamhetsstyr-
ning. Projektet inleddes i augusti 2018 och bedrivs i bred 
delaktighet tillsammans med myndighetens polisregio-
ner och nationella avdelningar i syfte att nå en hög 
involvering samt bred förankring. I tre delprojekt lyfts 
frågorna om styrmodell (processtyrning och verksam-
hetsstyrning), enhetlighet och en ändamålsenlig uppfölj-
ning. Polisens Strategi 2024 är en utgångspunkt för pro-
jektets arbete. Projektets syfte är att utreda och presen-
tera förslag till hur polisens verksamhetsstyrning kan 
förtydligas och förenklas. Målsättningen med uppdraget 
är att utveckla och anpassa, samt ge en ökad förståelse 
för, styrningen och uppföljningen av polisens verksam-
het på nationell nivå. 

Erfarenheter gjorda så här långt i arbetet visar bland 
annat att bilden av den strategiska styrningen i myndig-
heten inte är enhetlig. Processtyrningen är otydligt 
avgränsad och det saknas tillräcklig kunskap i myndig-
heten om processtyrning.  

Projektet ska slutredovisas i december 2019. Under 
2019 kommer en förstudie att inledas för att utreda för-
utsättningarna för ett nytt myndighetsgemensamt admi-
nistrativt it-stöd för planering och uppföljning, som kan 
användas av regioner och avdelningar. 

Under året startades även ett projekt med syftet att 
förtydliga processansvaret inom myndigheten. Projekt-
gruppen är utformad för att nå en bred representation i 
myndigheten. Arbetet har resulterat i ett förslag till 
handbok som ska beslutas och därefter förankras 
genom utbildningsinsatser under 2019. Målsättningen 
är att få en ökad förståelse, tydlighet och effekt av pro-
cessansvaret. 

Sammanfattningsvis bedömer Polismyndigheten att 
påbörjade aktiviteter kommer att få genomslag i verk-
samheten och därmed stärka den strategiska styrningen 
inom myndigheten, dock återstår en hel del arbete. 

Adekvat it-system för uppföljning 
Polismyndighetens uppföljning av verksamhet, ekonomi 
och kompetens hämtas från �era käll- och uppföljnings-
system. Polismyndigheten arbetar kontinuerligt med att 
utveckla informationen i både käll- och uppföljnings-
systemen. Då informations- och uppföljningsbehoven, 
både från interna och externa intressenter, löpande för-
ändras har detta utvecklingsarbete ingen given slut-
punkt. Polismyndighetens uppfattning är att det be�nt-
liga it-systemet för uppföljning är adekvat, det vill säga 
det tillgodoser de grundläggande behoven, men att det 
löpande måste anpassas till de nya behov som uppstår.

Under 2018 skedde utvecklingsarbetet framför allt i det 
operativa beslutsstödet Status. De viktigaste genom-
förda utvecklingsinitiativen har varit
¢¢ applikation för ekonomiuppföljning som visar  
budget och utfall för olika organisatoriska nivåer i 
polisorganisationen.
¢¢ applikation för övertid som visar statistik över över-
tidsuttaget inom Polismyndigheten. Statistiken kan 
brytas ned på olika organisatoriska nivåer och det 
går exempelvis att ta fram uppgifter om när på dyg-
net det är vanligast med övertid och hur många tim-
mar övertid som utfördes för en viss insats.
¢¢ applikation för personalstatistik som visar statistik  
över anställda i Polismyndigheten. Detta inbegriper 
bland annat statistik över poliser och civila samt 
chefer och medarbetare på olika organisatoriska  
nivåer och enheter.
¢¢ applikation för brottsläge med karta som, baserat 
på koordinater, visar var anmälda brott har inträf-
fat. Sökningar kan exempelvis ske på utsatta områ-
den, riskområden och särskilt utsatta områden.

Utöver detta pågår det vidareutveckling av infrastruktu-
ren samt ett antal redan driftsatta applikationer.

Forensisk forskning och utveckling
Under 2018 var nationellt forensiskt centrum (NFC) 
huvudman för eller medverkade i ca 100 forsknings- 
och/eller utvecklingsprojekt eller program, både natio-
nella och internationella. Flertalet av projekten genom-
fördes i samverkan med en eller �era externa parter och 
några av dessa projekt pågår över �era år. NFC:s verk-
samhet inom forskning och utveckling motsvarar ca  
8 procent av NFC:s totala arbetstid och under 2018 
publicerades 13 vetenskapliga artiklar. Nedan följer ett 
urval av utvecklingsarbeten inom den forensiska verk-
samheten.

I samverkan med Noa arbetar NFC kontinuerligt 
med krisberedskap inom CBRNE-området som om- 
fattar kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och 
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explosiva ämnen. Under 2018 inkluderade arbetet inom 
krisberedskap förutom projektet Laboratoriediagnostik 
även andra arbeten, såsom samverkansprojektet Bevis-
börda CBRN. Inom Bevisbörda CBRN genomfördes 
det under året träningar tillsammans med personal från 
�era myndigheter utöver polisen, till exempel Totalför-
svarets Forskningsinstitut (FOI), Statens Veterinär-
medicinska anstalt (SVA) och Folkhälsomyndigheten 
(FoHM). Syftet är att förbättra förmågan hos inblan-
dade aktörer att vid säkerhetslaboratorier kunna analy-
sera kontaminerade forensiska bevismaterial. Ett annat 
syfte är att genom utbildningsinsatser höja kunskapen 
hos aktörer som vanligtvis inte deltar i rättsliga proces-
ser avseende vad som krävs vid till exempel spårsäkring 
och redovisning av resultat. I kölvattnet av det tidigare 
EU-projektet GIFT (CBRN) har ett fortsatt samarbete 
om forensik skett mellan NFC och FOI i Umeå. 

NFC har även deltagit i ett projekt som varit inriktat 
mot förenklade laboratorie�öden och förbättrade dna-
analysmetoder. Arbetet har inkluderat till exempel 
utveckling av en förbättrad metod för att kunna till-
varata dna från hylsor och patroner och utvärdering av 
nya dna-metoder för att utifrån brottsplatsspår kunna 
bestämma en okänd förövares utseende, ursprung och 
ålder.

Ett arbete har genomförts för att förbättra delar av 
�ngerframkallningsprocessen i syfte att effektivisera �ö-
det för några av de vanligaste framkallningsmetoderna. 
NFC har även arbetat med utveckling av en metod att 
för att åldersbestämma nyligen upprättad text på pap-
per genom dess avdunstningspro�l. Vidare pågår ett 

arbete med bland annat prestandajämförelse av olika 
skospårsdatabaser för att skapa en kravbild inför kom-
mande upphandling på området.

Inom drogområdet har NFC arbetat med effektivise-
ring av processer inom kemisk pro�lering av narkotika, 
utveckling av ett system för elektronisk utvärdering av 
instrumentanalyser, användning av ett handburet analys- 
instrument (Raman) inom polisiärt arbete, utveckling av 
nya analyser samt veri�ering av stickprov från beslag 
med hundratals till tusentals enheter. Metodförbätt-
ringar av rutinprocesser och fortsatt fokus på identi�e-
ring av nya okända narkotika, hälsofarliga varor och 
dopning. 

Tillsammans med region Väst och region Stockholm 
genomför NFC ett pilotprojekt med syfte att utvärdera 
om så kallade kiosker för extrahering av data från 
mobiltelefoner ger mervärde för Polismyndigheten i 
form av effektivare processer med minskad väntetid för 
utredningsverksamheten. Detta ska göras med bibehål-
len rättssäkerhet. Uppdraget är beslutat av nationella 
ledningsgruppen och har genomförts både i Göteborg 
och i Stockholm.

Inom ramen för The European Network of Forensic 
Science Institutes (ENFSI) medverkar NFC bland 
annat i ett tvåårigt projekt om kemometriska metoder 
inom forensisk analys. Projektet leds av National 
Bureau of Investigation (NBI), Finland. NFC deltar 
även i och är koordinator för ett projekt där målet är att 
ta fram jämförbara nyckeltal mellan europeiska foren-
siska laboratorier där nio länder deltar.
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Övriga återrapporteringskrav

Internationell fred och säkerhet
I dagens globaliserade värld spiller effekterna av statsin-
terna eller mellanstatliga kriser och kon�ikter över på 
andra länder. Det säkerhetsvakuum som följer i kriser-
nas spår möjliggör för kriminella grupper att växa sig 
starkare och skapar grogrund för terrordåd och organi-
serad brottslighet. Även om effekterna från kon�ikter i 
första hand drabbar det egna landet och de närmaste 
grannländerna, är Sverige på intet sätt undantaget som 
mottagarland för de transnationella hot och den brotts-
lighet som följer i krisernas kölvatten. Risken för att 
drabbas av den brottsliga verksamheten ökar ju kortare 
avståndet till krishärden är, varför stort polisiärt fokus 
läggs på deltagande i freds- och säkerhetsfrämjande 
missioner i Sveriges närområde, däribland Balkan och 
Ukraina.

Polismyndighetens deltagande i freds- och säkerhets-
främjande verksamhet och internationellt utvecklings-
samarbete ska till viss del ses mot bakgrund av detta. En 
fungerande polisorganisation, som arbetar enligt demo-
kratiska principer och värnar de mänskliga rättighe-
terna, är central för att återupprätta statens kontroll 
över territoriet, för att garantera säkerheten för befolk-
ningen i fredstid och för att bekämpa de brottsliga grup-
peringar som tillåtits växa under den kon�iktdrabbade 
perioden.

Genom de samarbeten och det kunskapsutbyte som 
sker med utländska polismyndigheter i missionerna och 
i de bilaterala utvecklingsprojekten, byggs även förtro-
ende och kontakter som gagnar framtida samarbeten 
mellan parterna och brottsbekämpningen, både på 
nationell och på internationell nivå. Polismyndighetens 
�eråriga utvecklingssamarbete med serbisk polis möjlig-
gjorde till exempel uppstarten av ett operativt polissam-
arbete mellan länderna under hösten 2018, med syfte att 
minska det illegala �ödet av vapen från Västra Balkan 
till Sverige

Deltagande i internationella freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser
Under 2018 deltog totalt 163 polisanställda, 59 kvinnor 
och 104 män, i insatser under del av eller hela 2018. 
Detta motsvarade 92,08 årsarbetskrafter (32,09 års-
arbetskrafter för kvinnorna och 59,99 årsarbetskrafter 
för männen), att jämföra med totalt 90,03 årsarbets-
krafter under 2017 och 88,01 år 2016.

Därutöver ställde Polismyndigheten sex korttids-
experter till förfogande till EU:s missioner i Ukraina 
och i Irak, för att stötta inom polisiär kon�ikthantering 
(Polkon) respektive Intelligence-Led Policing (ILP).

Under året innefattade Polismyndighetens personal-
bidrag en rad olika kompetenser till ett tjugotal insatser 
med varierande mandat. Den stora bredden på fokus i 

de olika missionerna innebär att många av Polismyndig-
hetens anställda med polisiära arbetsuppgifter kan söka 
tjänstgöring i missionerna. Medan till exempel OSSE:s 
monitoreringsmission i Ukraina och FN:s mission i 
Sydsudan efterfrågar poliser med en bred allmänpolisiär 
inriktning för arbetsuppgifter på operativ nivå, �nns det 
missioner som kräver andra kunskaper hos majoriteten 
av de sekonderade, såsom fördjupad expertis och ledar-
skapsförmåga på strategisk nivå. Både typerna av tjäns-
ter är viktiga för Polismyndigheten eftersom det ofta 
krävs tidigare erfarenhet från missionstjänstgöring för 
att komma i fråga för högre, seniora tjänster.

Polismyndighetens personalbidrag till FN:s mission i 
Liberia utfasades i mars 2018, i samband med att missio- 
nen avslutade sin verksamhet i landet enligt plan. Perso-
nalbidragen har annars fortsatt i olika omfattning till de 
missioner där Polismyndigheten deltog under 2017 och 
har även utökats till att omfatta FN:s mission på Cypern 
(UNFICYP), OSSE:s ryska gränsövergångar i Gukovo 
och Donetsk, EU:s gränsstödsinsats i Palestina 
(EUBAM Rafah) och EU:s kontor i Kosovo. Svenska 
poliser tjänstgjorde senast på Cypern 1993 och det för-
nyade engagemanget i missionen ger inblick och träning 
i att medla mellan parter i en kon�ikt som fortsatt är 
komplex och aktuell. Polismyndighetens första utsända 
till EU:s kontor i Kosovo är särskilt välkommen med 
anledning av att EU:s mission EULEX i Kosovo, där 
Polismyndigheten har haft ett starkt engagemang genom 
åren, minskar sin närvaro och sitt arbete i landet.

Några planerade personalbidrag för året uteblev eller 
fördröjdes. Bland annat har problem med att få visum 
hittills omöjliggjort för polisanställda att avresa till  
Darfur, Sudan, för att delta i Afrikanska unionens mis-
sion, UNAMID. OSSE:s rekryteringar till monitore-
ringsmissionen i Ukraina, OSSE SMM, har dragits med 
förseningar, men �era svenska polisanställda kunde 
påbörja sitt arbete i missionen under hösten 2018. Polis-
myndigheten deltar återigen med svensk personal i 
polismissionen i Palestina, EUPOL COPPS, efter en 
tids uppehåll.

Polismyndighetens utmaningar att hitta personal till 
insatser som ställer höga krav på språkkunskaper i fran-
ska eller spanska, i kombination med speci�k polisiär 
expertkunskap, fortsätter. Trots detta har myndigheten 
internrekryterat kompetent personal till �era av FN:s 
missioner med dessa krav och har även satt samman två 
specialiserade polisteam med expertkunskaper som ska 
verka i franskspråkiga länder.

Insatserna tar till vara den svenska polispersonalens 
kompetens inom områden där svensk polis anses ligga i 
framkant i internationella sammanhang, exempelvis 
inom Community Policing, medborgardialog, särskild 
polistaktik, våld i nära relation, jämställdhet och inklu-
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derande ledarskap. Svensk polis är också särskilt upp-
skattad för sina arbetsmetoder och förmåga till förtro-
endeskapande och brottsförebyggande insatser i dialog 
med lokalbefolkningen, samt arbete för jämställdhet 
och mot genusbaserat och sexuellt våld. I exempelvis 
FN:s mission i Sydsudan, där Polismyndigheten bidrar 
med cirka 20 personer, har de svenska polisanställdas 
arbetsmetoder och förmåga till förtroendeskapande och 
brottsförebyggande insatser i dialog med lokalbefolk-
ningen särskilt kommit till användning. De har byggt 
upp samarbetsformer med representanter för olika civil-
samhällesorganisationer och grupper i syfte att identi-
�era lösningar på de säkerhetsproblem och brott som 
förekommer i de intern�yktingläger som upprättats i 
anslutning till FN:s camper. Poliserna verkar också sär-
skilt för att förebygga genusbaserat och sexuellt våld i 
lägren och bistår den lokala polisen i att öka deras för-
måga att utreda och bekämpa brotten.

Polismyndigheten får med sig mycket kunskap hem 
till myndigheten från deltagandet i internationella freds-
insatser. Myndighetens deltagande i både uppförandefa-
sen och fortsättningen på FN:s mission i Colombia har 
till exempel bidragit till ett polisiärt perspektiv i missio-
nens framtida mandat och inriktning samtidigt som det 
tillfört ny kunskap till myndigheten om processerna 
kring avväpning, demobilisering och återintegrering av 
exkombattanter.

Polismyndighetens närvaro i EUAM Irak under mis-
sionens uppbyggnadsfas har varit värdefull, då Irak 
också är ett viktigt land mot bakgrund av Sveriges över-
gripande utrikespolitiska prioriteringar och den stora 
irakiska diasporan som �nns i Sverige. Den kunskap 
som de polisanställda fått har använts för att påverka de 
beslut och styrdokument som fattats för missionens 
framtida inriktningar och verksamhet. Arbetet på stra-
tegisk nivå har, utöver ett stort kontaktnät, gett kunskap 
och insyn i den irakiska civila säkerhetssektorn. Detta 
har kommit till nytta i arbetet med sakfrågor med ira-
kiska och internationella kollegor, såsom inhemsk extre-
mism.

Inom Kommissionen mot straffrihet i Guatemala 
pågår komplexa brottsutredningar mot personer i det 
högsta politiska och ekonomiska skiktet vilket bidrar 
till en kompetensutveckling hos enskilda utredare som 
är svår att få i Sverige. Det fortsatta deltagandet i 
OSSE:s monitoreringsmission i Ukraina tillför kunska-
per om tekniska lösningar som kan användas av Polis-
myndigheten i det nationella brottsbekämpande arbetet.

Polismyndighetens utsända har även bidragit till 
större strukturella reformer i missionerna och inom den 
lokala polisen, vilket följande exempel får illustrera.

I EU:s mission i Libyen (EUBAM Libya) arbetade 
en svensk polis fram ett förslag på reformer av de insti-

tutioner som arbetar med gränsrelaterade frågor. Poli-
sen lyckades även återupprätta ett nationellt samver-
kansforum för gränssäkerhet och migration. Förslaget 
om institutionell reform har tagits emot positivt av den 
FN-stödda libyska regeringen, och EU:s mission bistår 
nu i framtagandet av ett så kallat White Paper, som ska 
ringa in problem och möjliga lösningar. Inom ramen för 
FN:s mission i Libyen påbörjade en svensk polis arbetet 
med att återföra kvinnliga libyska poliser i arbete. Kon-
takter har tagits med inrikesministeriet för att påbörja 
en strategisk plan på nationell nivå.

I Somalia har svensk polis bidragit till att Somali-
lands polis återupptagit samarbetet med FN-missionen. 
Under hösten 2018 pågick ett arbete med att uppdatera 
den strategiska planen för att reformera Somalilands 
polis, med slutmålet om en demokratisk polis som arbe-
tar enligt internationell rätt och mänskliga rättigheter. 
Svensk polis bistår även i skapandet av polisplaner på 
federal nivå i Somalia.

Specialiserade team
Specialiserade polisteam (SPT) är ett nytt FN-koncept 
där medlemsstaterna stöttar FN:s fredsfrämjande mis-
sioner med speci�k expertkunskap inom områden där 
missionen behöver extra stöd. Polismyndigheten an-
mälde i maj intresse för att bemanna ett team inom sexu- 
ellt och genusbaserat våld till FN:s mission i Central-
afrikanska republiken, CAR (MINUSCA) och ett team 
inom grov organiserad och systemhotande brottslighet 
till FN:s mission i Demokratiska republiken Kongo, 
DRK (MONUSCO). Det ena teamet påbörjade sitt 
arbete i CAR i slutet av december 2018 och det andra 
teamet beräknas resa till DRK för rekognosering och 
projektstart under första kvartalet 2019.

Polismyndigheten arbetade också med ett specialise-
rat polisteam inom ramen för EU:s civila krishantering, 
som är tänkt att stötta den irakiska polisen i att vidare-
utveckla sin Interpolverksamhet i enlighet med Inter-
pols kvalitetsstandard.

Därutöver pågår ett arbete på nationell nivå, inom 
ramen för Rådet för myndighetssamverkan avseende 
internationell fredsfrämjande verksamhet, med att 
arbeta fram koncept för specialiserade team.

Tjänster vid internationella organisationers högkvarter
Antalet svenska polisanställda med tjänster vid EU:s, 
FN:s och OSSE:s högkvarter ökade under 2018, vilket 
är ett led i Polismyndighetens arbete med att identi�era 
och på sikt erhålla �er strategiska tjänster inom den 
internationella civila krishanteringen och den freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamheten. Tjänster vid organi-
sationernas högkvarter ökar Polismyndighetens inblick 
och påverkansmöjlighet i aktuella frågor och möjliggör 
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för myndigheten att vidareutvecklas och arbeta mer 
proaktivt, både på operativ och på strategisk nivå.

Under året togs ytterligare steg för att öka Polismyn-
dighetens möjligheter att erhålla �er tjänster på hög-
kvarteren. Bland annat deltog fem polisanställda i FN:s 
chefsutbildningar för kvinnor och två polisanställda 
nominerades till FN:s särskilda satsning på en pool för 
kvinnliga polischefer. Polismyndigheten har också 
påbörjat en strukturerad ansats för att själv kompetens-
utveckla och förbereda polisanställda för högre tjänster 
vid de olika organisationernas högkvarter och i mis-
sionsledningarna.

Två av de tre polisanställda som tjänstgjorde vid FN:s 
högkvarter under 2018 är direktkontrakterade av FN 
och belastade således inte anslagen till Polismyndigheten.

Insatsnära verksamhet
Utbildning
En stor del av anslaget för insatsnära verksamhet använ-
des till utbildningsrelaterad verksamhet, både för 
genomförandet av den missionsförberedande grund-
utbildningen International Police Of�cer Course 
(IPOC) och för samarbeten med andra länder. Vidare 
deltog Polismyndigheten i språkkurser, högriskutbild-
ningar, samarbeten med forskningsinstitut samt förbere-
delser inför utsändandet av specialiserade polisteam till 
FN:s missioner i Centralafrikanska republiken och 
Demokratiska republiken Kongo.

Polismyndigheten fortsatte under året att vidareut-
veckla IPOC:en enligt rekommendationerna från förra 
årets genomlysning av kursen. Flera webbaserade före-
läsningar och övningar har skapats i samarbete med 
forskare kring ämnen som: baskunskaper om EU:s och 
FN:s organisatoriska uppbyggnad, mänskliga rättighe-
ter, Democratic Policing och kvinnor, fred och säkerhet.

Internationella utbildningssamarbeten
Polismyndigheten har, i samarbete med Gambia och 
Sierra Leone, stöttat Zambia i att utveckla sin missions-
förberedande utbildning, för att den ska erhålla en train-
ing recognition från FN. En Training of Trainers för 
zambiska instruktörer samt en första missionsförbere-
dande utbildning, som till stor del hölls av de nytränade 
zambiska instruktörerna, genomfördes i Zambia under 
året. 

Inom Nordic Police Peace Support Operations Group 
(NORPOL PSO), har Sverige, Danmark, Finland och 
Norge ingått ett avtal för ett mer strukturerat sam-
arbete, kallat Nordic Joint Training Initiative (NJTI). 
Avtalet gäller utbildningar inom den fredsfrämjande 
verksamheten och samarbeten med internationella mot-
parter.

Internationella utvecklingssamarbeten
Under 2018 såg Polismyndigheten att synergieffekterna 
mellan deltagandet i multilaterala insatser och bilateralt 
stöd har ökat. Till exempel har det 18 månader långa 
EU-�nansierade projekt som Polismyndigheten genom-
förde i Ukraina120 omhändertagits av svensk polisperso-
nal i EU:s mission EUAM Ukraine inom ramen för 
deras arbetsuppgifter. EUAM-personalen lyckades 
bland annat driva igenom antagandet av en ny lag om 
nationell säkerhet samt ett regelverk för införande av ett 
koncept för ingripande mot folkmassa och därtill anpas-
sade ledningsstrukturer, baserat på det svensk-danska 
konceptet för särskild polistaktik.

Projektet i Ukraina avslutades under året och Polis-
myndigheten har påbörjat en inventering och evaluering 
av möjliga projekt att initiera under perioden 2019–
2022. Vid utgången av 2018 hade Polismyndigheten 
pågående bilaterala samarbeten med fem länder:  
Albanien, Colombia, Liberia, Moldavien och Serbien. 
Därtill tillkommer samarbetsländerna i International 
Training Programme, nämligen Albanien, Kosovo, 
Moldavien, Montenegro och Ukraina.

Forskning
Utlandssektionen inledde under 2018 ett samarbete med 
Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). 
Samarbetet syftar till att öka samverkan mellan poliser, 
strateger och forskare kring polisfrågor i fredsinsatser. 
Under hösten anordnade Polismyndigheten och Sipri 
ett panelsamtal på svenska FN-representationen i New 
York med lansering av ett diskussionspapper på temat 
polisens roll i kon�iktförebyggande i fredsinsatser. Dis-
kussionspappret mottogs väl av FN:s polisrådgivare och 
�era länders polisrådgivare. Samarbetet med Sipri har 
resulterat i ökad kunskap om polisens roll i kon�iktföre-
byggande och har medfört utökad samverkan kring 
kunskapsbaserat polisarbete inom Polismyndighetens 
fredsfrämjande verksamhet. Polismyndigheten och Sipri 
planerarar ett fortsatt samarbete under 2019 med fokus 
på polisreform.

Ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på områdena 
internationellt bistånd och internationell civil 
krishantering
Polismyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården 
och Åklagarmyndigheten sammanträdde fortsatt inom 
samverkansforum för rättsvårdande myndigheter under 
2018. På samverkansforumet delar myndigheterna erfa-
renheter från olika bilaterala och multilaterala samarbe-
ten, diskuterar gemensamma frågeställningar samt 

120) SPRU, Support to Police Reform in Ukraine.
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identi�erar områden för utökat och mer konkret samar-
bete inom det internationella biståndet. Polismyndighe-
ten bjöd exempelvis in Åklagarmyndigheten att delta i 
delar av det arbete som sker inom Polismyndighetens 
specialiserade polisteam (SPT) till FN:s missioner i Cen-
tralafrikanska republiken (MINUSCA) och i Demokra-
tiska republiken Kongo (MONUSCO). Teamen stöttar 
lokal polis i att utveckla arbetet mot sexuellt och genus-
baserat våld (MINUSCA) respektive grov organiserad 
och systemhotande brottslighet (MONUSCO).

Ett konkret samarbete mellan de rättsvårdande myn-
digheterna är det treåriga samarbetsprojekt som pågår i 
Albanien sedan hösten 2017, genom vilket Domstols-
verket, Kriminalvården, Polismyndigheten och Åklagar- 
myndigheten stöttar den albanska rättskedjan i arbetet 
mot ungdomsbrott. Aktiviteterna fokuserar bland annat 
på att utveckla arbetsmetoder, verktyg och uppföljnings- 
system samt att utbilda och coacha poliser, åklagare, 
domare och kriminalvårdare. Projektet har även bistått 
lokal polis med att ta fram en nationell standard för 
intervjurum. Inom det Sida-�nansierade program som 
Polismyndigheten genomför med Kvinna till Kvinna, 
International Training Programme (ITP) on Gender 
Based Violence, är själva syftet med programmet att öka 
kunskapen och förbättra samverkan mellan olika aktö-
rer såsom departement, myndigheter och civilsamhälles-
organisationer, för att aktörerna ska öka samhällets för-
måga att förebygga och svara på genusbaserat våld.

Resultatstrategi för internationell  
civil krishantering
Polismyndighetens bidrag till internationella freds- och 
säkerhetsfrämjande missioner syftar till att bistå missio-
nerna och deras lokala samarbetsparter i att bygga upp 
eller vidareutveckla polisorganisationerna i samarbets-
länderna. Arbetet genomsyras av målsättningen om att 
den lokala polisen ska arbeta enligt demokratiska prin-
ciper och med respekt för mänskliga rättigheter. Genom 
att förbättra den lokala polisens brottsförebyggande och 
brottsbekämpande arbete, öka kvaliteten i de brottsut-
redningar som den lokala polisen gör och involvera hela 
rättskedjeperspektivet, bidrar arbetet till att öka lokal-
befolkningens säkerhet och tillgång till rättvisa.

Andelen kvinnor i polisens utlandsstyrka 2018 låg på 
36 procent, vilket är i linje med tidigare års nivåer (37 
procent 2017). Utöver att de kvinnliga poliserna synlig-
gör behovet av kvinnor i polisyrket och utgör förebilder 
i sig, arbetar �era polisanställda särskilt med frågor 
kopplade till jämställdhet och likabehandling. Flera 
polisanställda har vid sidan av sina arbetsuppgifter i 
missionen ytterligare ansvar för att verka för kvinnors 
deltagande, då de utgör poliskomponentens Gender 
Focal Point gentemot FN:s och EU:s högkvarter. 

Många polisanställda driver jämställdhetsfrågorna hårt 
också inom det ordinarie arbetsområdet, särskilt i de 
missioner som har ett uttalat mandat avseende skydd av 
civila. Flera polisanställda arbetar också i tjänster med 
ansvar för att bekämpa sexuellt och genusbaserat våld.

Polismyndighetens arbete från 2016 och 2017 med 
att identi�era och prioritera strategiskt intressanta 
tjänster vid EU:s, FN:s och OSSE:s högkvarter, har 
burit frukt. Antalet utsända polisanställda på priorite-
rade tjänster såsom chefsbefattningar, kärnfunktioner, 
utbildningsprogram och andra centrala tjänster strate-
giskt viktiga tjänster ökade under 2018. Detta ökar 
Polismyndighetens insikt i frågor som drivs på organisa-
tionernas högkvarter och ger Sverige en större möjlighet 
att påverka inriktningarna för arbetet. Polismyndighe-
ten intensi�erar också sin tidigare satsning genom att 
identi�era och kompetensutveckla personal med lämp-
lig bakgrund till en pool för strategiska tjänster och har 
även nominerat kandidater till FN:s pool för kvinnliga 
polischefer.

Polismyndighetens har vidareutvecklat materialet i 
sin insatsförberedande grundkurs (IPOC) enligt de för-
ändringsförslag som presenterades i förra årets utvärde-
ring av kursen. Myndighetens krav på att samtliga 
utsända deltar och godkänns på IPOC:en samt erhåller 
insatsspeci�k information innan avresa kvarstår, i syfte 
att förbereda personalen för den kontext de ska verka i. 

Samarbetet med övriga svenska myndigheter fortgår 
inom exempelvis samverkansforum för rättsvårdande 
myndigheter, rådet för myndighetssamverkan om inter-
nationell civil krishantering och i dess undergrupper. 
Grupperna har under året samarbetat på �era områden 
och har ett stort utbyte av varandras kunskaper. Det 
upplevs av Polismyndigheten som om samarbetet fort-
satt fördjupats och banar väg för �era konkreta initiativ, 
både avseende olika verksamhetsinriktningar och 
gemensamma satsningar, såsom inom utbildning.

Åtaganden inom EU
Under året lade Polismyndigheten kraft på att öka med-
vetenheten om hur viktigt det är att se det internatio-
nella polissamarbetet som en naturlig och integrerad del 
i det nationella arbetet. Det internationella perspektivet 
ska beaktas i såväl strategiska beslut som i det dagliga 
operativa arbetet eftersom det har stor betydelse för en 
effektiv brottsbekämpning och brottsuppklaring. 

Stort fokus har lagts på samarbetet inom EU. För att 
få genomslag och nytta i verksamheten av det europe-
iska samarbetet, bland annat grundat på EU:s rätts-
akter, har polisen arbetat med att öka såväl kunskap om 
som användande av internationella samarbetsformer 
och verktyg. 

I slutet av 2017 beslutade rikspolischefen riktlinjer 
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för genomförande av bindande EU-rättsakter i myndig-
heten. Arbetet i enlighet med riktlinjerna lade under 
året grunden till ett förbättrat genomförande av rättsak-
ter och relevanta överenskommelser. 

En handbok för hantering av ärenden med interna-
tionell koppling arbetades fram under året. Handboken 
ska vara ett stöd för verksamheten i det dagliga arbetet 
genom att informera om hur polisanställda ska använda 
de internationella verktygen. Syftet är också att sprida 
kunskap om de internationella samarbetsformerna. 

Arbete har initierats för att integrera utbildning om 
internationellt samarbete och internationella verktyg i 
de olika utbildningsblocken i polisutbildningen. I vän-
tan på ett sådant införande har eleverna under termin 
fyra, i samtliga lärosäten, fått en dags undervisning i för-
djupad kunskap om internationella verktyg och sam-
arbetsformer.

Under året utvecklades it-stödet Polisens Multifråga 
(PMF) så att det vid sökning på person per automatik 
även söker i internationella it-system. Detta har lett till 
en stor ökning av sökningar mot exempelvis SIS121, vilket 
ökar möjligheten till anträffande av personer som är 
efterlysta av andra EU-medlemsstater eller inte har rätt 
att uppehålla sig i Sverige på grund av att de är utvisade 
eller avvisade.

Ytterligare ett exempel på ett ökat användande av 
internationella verktyg är att antalet ECRIS122-förfråg-
ningar till och från Sverige har ökat med ca 10 procent. 
Informationen om domar från andra länder kan bland 
annat påvisa systematik i brottligheten och därmed leda 
till en straffskärpning när ett nytt brott begås i Sverige. 

EMPACT123 
Den nationella EMPACT-koordinatorn vid Polismyn-
digheten har ett myndighetsgemensamt samordnings-
ansvar för deltagandet och engagemanget inom 
EMPACT-samarbetet mot grov organiserad brottslig-
het. Utöver Polismyndigheten är för närvarande Tull-
verket, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och Kust-
bevakningen direkt engagerade i EMPACT-samarbetet.

Under året genomfördes en rad gemensamma inter-
nationella operativa insatser med svenskt deltagande. 
De som har gett bäst nationellt resultat är den inom 
ramen för människohandel för sexuella ändamål, mot 
internationella stöldligor som reser över Östersjön, mot 
vapensmuggling från Västra Balkan samt mot så kall-
lade målvakter på nätet i penningtvättssyfte. 

Resultatet av insatserna är �era förundersökningar 

121) Schengen Information System.

122) European Criminal Records Information Systems.

123) Europeiskt sektorsövergripande samarbete mot organiserad och grov brotts-
lighet.

med identi�erade gärningsmän och ett stort antal beslag 
av vapen och narkotika. Ett annat resultat är ökad erfa-
renhet i det fortsatta arbetet med metoder för selekte-
ring och pro�lering av aktivt kriminella som reser in i 
landet, samt utökad samverkan med andra myndig-
heter.

Nordiskt polissamarbete
Under året fortsatte samarbetet i de nordiska arbets-
grupperna. Island var varit ordförande och de ställföre-
trädande rikspolischeferna träffades i juni för att disku-
tera arbetet. Vid årets möte uppdaterades bland annat 
riktlinjerna för de nordiska arbetsgrupperna. Rikspolis-
cheferna träffades i augusti och diskuterade samarbetet 
och gemensamma sakfrågor.

Under Sveriges ordförandeskap i det Nordiska 
ministerrådet undertecknade ansvariga nordiska minist-
rar en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen syftade till 
att kunna bedriva operativt polisarbete på varandras 
territorium i större utsträckning än i dag. I samband 
med ministermötet anordnades även ett nordiskt expert-
möte om arbetet mot sexuella övergrepp mot barn på 
internet. Polismyndigheten deltog vid mötet och i fram-
tagandet av gemensamma slutsatser på området.

Som en uppföljning av avsiktsförklaringen anord-
nade Polismyndigheten tillsammans med Justitiedepar-
tementet en nordisk konferens på temat gränsöverskri-
dande samarbete mellan brottsbekämpande myndighe-
ter i gränsområdena. 

Lagstiftning samt arbets- och expertgrupper inom EU
Polismyndigheten bistår, på begäran, Justitiedeparte-
mentet vid förhandlingar av rättsakter inom EU. Under 
2018 lämnade Polismyndigheten underlag till förhand-
lingsprocessen avseende ett tiotal rättsakter inom EU, 
bland annat de två omfattande lagstiftningspaketen 
avseende Smarta gränser och Interoperabilitet.

Justitiedepartementet har beslutat att Polismyndig-
heten ska utgöra svensk delegation i genomförande-
kommittén avseende både EES, som är ett system för 
registrering av in- och utreseuppgifter, och systemet 
Etias för reseuppgifter och resetillstånd.

Polismyndigheten var under 2018 fortsatt engagerad 
inom en rad olika rådsarbetsgrupper, expertnätverk och 
expertgrupper inom EU. I vissa grupper utgör Polis-
myndigheten delegationsledare och i andra bistår myn-
digheten Justitiedepartementet eller annan svensk myn-
dighet. Polismyndigheten är delaktig i ett 20-tal expert-
grupper under rådet och kommissionen.

Justitiedepartementet har uppdragit åt Polismyndig-
heten att utgöra styrelseledamot i styrelserna för EU-
byråerna Cepol, Europol, eu-LISA och Frontex. Varje 
EU-byrå har även en rad arbetsgrupper under styrelsen, 
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eller expertnätverk, där Polismyndigheten deltar. Under 
2018 strävade Polismyndigheten efter att få till en högre 
grad av samordning mellan de olika styrelseuppdragen. 
Ett resultat är att samstämmigheten i det svenska age-
randet ökat i de olika styrelseformaten.

Internationella operativa handläggare (IOH)
Polisens förmåga att lokalt tillvarata det operativa inter-
nationella informationsutbytet har fortsatt enligt planen 
med en internationell operativ handläggare (IOH) i 
varje polisområde innan utgången av 2019. Vid 
utgången av 2018 fanns denna förmåga i 20 av myndig-
hetens 27 polisområden. 

IOH bidrar till att förbättra polisområdenas utred-
ningsresultat genom att använda internationella verks-
tyg för att bland annat fastställa identiteter. Det interna-
tionella informationsutbytet kan även leda till skärpta 
påföljder i domstolar. Utöver detta har polisens lokala 
förmåga att möta situationer såsom resurskrävande 
insatser och samhällsstörande incidenter i behov av 
internationell kommunikation stärkts ytterligare. Under 
2018 genomfördes en stor mängd kommenderingar, 
exempelvis EU-toppmötet i Göteborg, Nordiska mot-
ståndsrörelsens demonstrationer vid �era tillfällen och 
Hermes124 där IOH var en viktig komponent för att 
kunna göra snabba operativa bedömningar gällande 
personer och objekt.

Civilt försvar
Den ramanslagsökning för Krisberedskap som anslogs i 
budgetpropositionen för 2018 har inneburit att Polis-
myndigheten kunnat förstärka sitt systematiska kris-
beredskapsarbete. Förstärkningen har placerats vid den 
nationella operativa avdelningen genom ett antal hand-
läggartjänster. Fokus för ambitionshöjningen är arbete 
med bland annat strategiska analyser, systematiserad 
kontinuitetshantering125 och nationell övningsinriktning. 
Det systematiska krisberedskapsarbetet omfattar 
påfrestningar utanför och inom myndigheten i hela 
spektret från kris till krig. 

Samtliga polisregioner och nationella avdelningar 
har avdelat resurser för arbete med krisberedskap och 
civilt försvar. På �era håll pågår en översyn av den 
interna krisberedskapsorganisationen för att förstärka 
förmågan. I �era polisregioner �nns, utöver de regionala 
krisberedskapssamordnarna, även samordnare för kris-
beredskap och civilt försvar avdelade på hel- eller deltid 
även på polisområdesnivå. I vissa regioner �nns även 

124) En insats som tillkom för att i den operativa verksamheten pröva de förslag  
till åtgärder och arbetsmetoder som tagits fram i arbetet med regerings- 
uppdraget mot internationella brottsnätverk

125) Att upprätthålla viktig verksamhet i händelse av avbrott eller störning.

planer för att inrätta samordningsfunktioner på deltid i 
lokalpolisområden. 

Polismyndigheten deltog under året i en rad samver-
kansmöten på nationell nivå med övriga aktörer i total-
försvaret. Exempel på möten är årets totalförsvars- 
konferens, årsmötet för IKFN-gruppen126 samt sam- 
verkansområdena skydd, undsättning, vård respektive 
farliga ämnen.

De utvecklade styrdokumenten för operativ ledning, 
vilka harmoniserar med Försvarsmaktens arbetssätt, 
tillämpades under året bland annat i samband med riks-
dagsvalet 2018. Under året togs även en ny utbildning 
för den högsta regionala och nationella ledningsnivån 
fram, och en pilotomgång genomfördes. Polismyndighe-
ten initierade dessutom utvecklingsaktiviteter som ska 
säkerställa en robust ledningsförmåga vid lokalpolis-
områdena längst ut i organisationen. Genom detta 
arbete ökar hela Polismyndighetens ledningsförmåga, 
samtidigt som myndigheten får ett sammanhängande 
krisledningssystem.

Utöver redovisningen ovan redovisar Polismyndighe-
ten utförligare hur planeringsarbetet fortskridit inom 
ramen för uppdraget Planeringsanvisningar för det civila 
försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Intern tillsyn
Tillsynens inriktning 
Den interna tillsynen kan riktas mot all verksamhet som 
Polismyndigheten bedriver. Planerade tillsynsärenden 
genomförs enligt en årlig tillsynsplan som rikspolis- 
chefen fastställt. Speci�ka tillsynsområden tas fram 
efter samråd med polisregioner och avdelningar samt 
genom tillsynsfunktionens egna initiativ. Förutom de 
planerade tillsynsärendena omfattar tillsynsverksamhe-
ten också granskningar av inträffade händelser och 
genomförs då som händelsestyrda tillsynsärenden efter 
direktiv av rikspolischefen. 

Tyngdpunkten i ett tillsynsärende är att granska 
verksamheten ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Det sker 
främst genom att undersöka om den granskade verk-
samheten uppfyller de krav som följer av lagar, förord-
ningar och föreskrifter. I ett tillsynsärende granskas även 
hur och i vilken omfattning som Polismyndighetens 
egna styrdokument och arbetsmetoder tillämpas, och i 
vilken omfattning de har fått genomslag i verksamheten. 
Eftersom polisverksamheten ska bedrivas effektivt och 
samtidigt uppfylla kraven på den enskildes rättssäkerhet 
omfattar tillsynsärendena även omständigheter som kan 

126) Kontaktgrupp IKFN bildades 1968 som ett gemensamt forum för de myndig-
heter som i sin tjänsteutövning kommer i kontakt med gränsfrågor kopplade 
till Tillträdes- och IKFN-förordningarna. Försvarsmakten är sammankallande i 
kontaktgruppen.
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hänföras till organisatoriska lösningar och bemanning 
samt frågor som rör ledning och styrning. 

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern infor-
meras om Polismyndighetens planerade tillsynsärenden 
genom den årliga tillsynsplanen och tillsynsdirektiv. 
Vidare lämnas löpande information om genomförda 
tillsynsärenden genom tillsynsrapporterna. Planerade 
tillsynsärenden samordnas och koordineras med intern-
revisionens granskningar för att undvika att �era 
granskningar berör samma verksamhetsområde eller 
organisatoriska enhet.

Tillsynsärendet och dess betydelse för myndighetens 
utvecklingsarbete
En inspektion inleds med en genomgång av den rättsliga 
regleringen på området. Även Polismyndighetens styr-
dokument och andra handlingar som har betydelse för 
tillsynsärendet granskas. I sin granskande uppgift har 
tillsynsfunktionen rätt att få tillgång till de ärenden och 
handlingar som är nödvändiga för att ett tillsynsärende 
ska kunna genomföras. Intervjuer och dialoger genom-
förs därefter med den personal som har ansvar för, eller 
på annat sätt deltar i, den verksamhet som inspektionen 
avser. Förutsägbarhet och likabehandling förutsätter en 
enhetlig rättstillämpning. Rättstillämpningen kontrolle-
ras bland annat genom att enskilda ärenden, eller ären-
deserier, granskas utifrån variationer i handläggnings-
tider, eventuella dokumentationsbrister och rättsenlig-
heten i fattade beslut. 

Ett tillsynsärende resulterar i bedömningar som 
dokumenteras i en tillsynsrapport. I rapporten redovi-
sas, förutom de omständigheter som ligger till grund för 
ställningstagandena, även rekommendationer i före-
kommande fall. Målsättningen är att ett tillsynsärende 
genom tillsynsrapporterna ska bidra till verksamhetens 
utveckling och ett ökat kunskapsläge. 

Ett genomfört tillsynsärende ska även främja enhet-
lighet i polisverksamheten och en ändamålsenlig rättstil-
lämpning i hela landet. Av det skälet, samt för att säker-
ställa relevansen i granskningen, genomförs inför publi-
ceringen en dialog med ansvarig för den process som 
varit föremål för tillsynsärendet. Gjorda iakttagelser 
och goda exempel delges, och frågor som rör föränd-
ringsbehov och förbättringsarbete diskuteras. Förutom 
information om vad som framkommit i stort under till-
synsärendet redovisas även vilka slutsatser och rekom-
mendationer som kan förväntas i ärendet. 

Rikspolischefen beslutar därefter om vilka åtgärder 
som Polismyndigheten ska vidta med anledning av läm-
nade rekommendationer i tillsynsärendet. Efter riks-
polischefens beslut om att omhänderta rekommendatio-
nerna offentliggörs tillsynsärendets rapport. Det sker 
genom publicering på polisen.se och polisens intranät 

samt genom distribution av digitala och tryckta rappor-
ter till bland andra Riksdagens ombudsmän, Justitie-
kanslern, riksdagens justitieutskott och Justitiedeparte-
mentet. 

Genomförda tillsynsärenden följs i regel av uppföl-
jande inspektioner inom ett eller ett par år. Utgångs-
punkten för en uppföljande inspektion är att undersöka 
i vilken omfattning verksamheten har förbättrats och 
utvecklats genom de lämnade rekommendationerna. 

Oberoende
Polismyndighetens interna tillsynsverksamhet ska verka 
självständigt och oberoende i förhållande till den verk-
samhet som granskas. Organisatoriskt och funktionellt 
oberoende har tillförsäkrats genom att rikspolischefen 
är direkt ansvarig för verksamheten. Vidare säkerställs 
oberoendet i förhållande till den övriga polisverksamhe-
ten genom att inspektionsledarna vid tillsynsfunktionen 
självständigt beslutar om ställningstaganden och 
rekommendationer i ett tillsynsärende. Därutöver ska 
den övriga personalen som genomför tillsynsärendena 
ha en obunden ställning och inte låta sig påverkas av till-
synsobjekten eller stå i något beroendeförhållande till 
dessa. Vidare bedrivs tillsynsfunktionens verksamhet i 
lokaler som i hög grad är åtskilda från annan polisverk-
samhet. 

Ingripanden mot otillåtna bosättningar
Den 1 juli 2017 trädde nya regler i kraft gällande ingri-
panden mot otillåtna bosättningar. Det nya regelverket 
om avlägsnande är ett komplement till polisens möjlig-
heter att ingripa mot otillåtna bosättningar. I korthet 
innebär de nya reglerna att det är enklare för bland 
annat markägare att få tillbaka sin mark, samtidigt som 
de som uppehåller sig otillåtet på en plats ska få en rätts-
säker process. Kronofogden har fått en större roll i ären-
den där ett avlägsnande är aktuellt. Polisens arbete har 
egentligen inte förändrats i och med den nya lagen, man 
har endast fått ytterligare ett verktyg.

En uppskattning127 ger vid handen att ca 600 polis-
ingripanden genomförts i landet gentemot olovliga/
otillåtna bosättningar sedan lagen trädde i kraft 1 juli 
2017.128 Att göra en mer exakt bedömning av antalet 
ingripanden/hanteringar av olovliga/otillåtna bosätt-
ningar är svårt, eftersom �ertalet ingripanden sker i ett 
tidigt skede med användande av andra lagrum, till exem-
pel 13 § polislagen. Övervägande andelen ingripanden 
har gjorts i storstäderna och merparten innefattar så 

127) Fråga har ställts i en enkät till samtliga regioner.

128) Enkäten skickades ut i oktober och det går därför inte att redovisa resultatet 
för hela 2018. Det framgår inte heller av svaren om ingripandet skett under 
2017 eller 2018.
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kallade migrantläger. I någon region har även hantering 
av bärplockare förekommit under bärsäsongen. 

Flera regioner inom polisen har en upparbetad sam-
verkan med kommunerna för hantering av olovliga 
bosättningar. Genom samverkan får berörda aktörer en 
gemensam lägesbild i ett tidigt skede. För polisen inne-
bär detta att samtliga inblandade aktörer har fått en 
tydligare linje att hålla sig till. Samverkan, i olika for-
mer (såväl internt som externt), utgör en framgångs- 
faktor avseende hantering av olovliga/otillåtna bosätt-
ningar.

Flertalet regioner deklarerade att den nya lagstift-
ningen har lett till längre handläggningstider hos Krono- 
fogden vilket i sin tur lett till att de olovliga/otillåtna 
bosättningarna hunnit etableras och bli större innan 
avlägsnande verkställts med större polisiär resursåtgång 
som konsekvens. Ett annat problem som belysts av �era 
regioner är att hanteringen av otillåtna bosättningar bli-
vit mer omfattande, till följd av de långa handläggnings-
tiderna. Detta genom att ett �ertal tillsägelser måste 
meddelas om att berörda personer ska avlägsna sig från 
en viss plats innan ett ingripande kan ske, vilket fortsatt 
kräver tid men inte sällan resulterar i att ingripanden 
inte behöver genomföras.

Polismyndighetens uppfattning är att möjligheten att 
ingripa mot otillåtna bosättningar är god. De nya reg-
lerna anses av polisregionerna vara ett bra komplement 
till redan existerande regelverk.

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling
Enligt regleringsbrevet ska Polismyndigheten redovisa 
sitt arbete med att uppfylla kraven på kollektivavtals-
enliga villkor som följer av 17 kap. 2–5§§ lagen 
(2016:1145) om offentlig upphandling. 

För Polismyndigheten var 2018 ett uppstartsår där 
målet var att bygga upp en plattform för vidare arbete i 
linje med utvecklingen av Upphandlingsmyndighetens 
metodikstöd. 

Plattformen består av en övergripande behövlighets-
bedömning som utgått från Upphandlingsmyndighe-
tens identi�erade kategoriområden med CPV koder129, 
med hänvisning till Polismyndighetens inköps- 
kategorier. För it-inköp genomfördes behövlighets-
bedömningen utifrån en Spend-analys.130

När kategorifamiljerna identi�erats var nästa steg i 
behövlighetsbedömningen att se över Polismyndighe-
tens avtal inom de identi�erade kategorifamiljerna, för 

129) CPV står för Common Procurement Vocabulary. CPV-koder är ett klassifice-
ringssystem för inköpskategorier som har godkänts av EU-kommissionen.

130) Analys där kostnader för inköp samlas, klassificeras, och analyseras utifrån 
avtal rörande produkter och tjänster, inköpskategorier och leverantörer för 
att ge en bild av en totalkostnadsfördelning.

att fastställa var det föreligger störst risk för missförhål-
landen gällande arbetsvillkor inom tjänster som utförs 
innanför Sveriges gränser. Detta gjordes även för att 
fastställa vilka av kategoriområdena som ingår i poli-
sens egna avtal respektive avrop från statliga ramavtal. 
Polismyndigheten genomförde vidare ytterligare en 
bedömning utifrån metodikstödets olika typer av stöd-
frågor.

Utöver den övergripande behövlighetsbedömningen 
ska behövlighetsbedömning/riskbedömning göras 
löpande när en upphandling startar inom riskidenti�e-
rad underkategori. Interna arbetsdokument har arbe-
tats om och inkluderar nu kontrollfrågor avseende kol-
lektivavtalsenliga villkor för att på så sätt få in frågorna 
som en del i de arbetsrutiner som ska göras inför en 
upphandling. Det kvarstår ett arbete med att lägga in 
standardiserade kravtexter i upphandlingsmallarna för 
de identi�erade kategorierna. Kravtexterna läggs in i 
upphandlingsdokumentationen efter bedömning i varje 
enskilt fall. 

En informationsinsats har genomförts med samtliga 
upphandlare och deras chefer där information förmed-
lades om att kollektivavtalsenliga villkor ska ställas i 
identi�erade kategorier. Motsvarade information har 
inte gått ut till beställarorganisationen som är de som 
formellt ansvarar för kraven i en upphandling, det gäller 
även krav på kollektivavtalsenliga villkor. 

Det praktiska arbetet gällande kollektivavtalsenliga 
villkor inom Polismyndigheten är i en uppstartsfas. 
Krav på kollektivavtalsenliga villkor har hittills ställts i 
två fordonsrelaterade upphandlingar med fokus på ser-
vicetjänster. Där formulerades övergripande krav på 
kollektivavtalsenliga villkor då åtkomst till de exakta 
villkoren inom respektive kollektivavtal saknades.

Krav enligt Upphandlingsmyndighetens material 
med utdragna nivåer och villkor har ställts i en entrepre-
nadupphandling, samt två byggtjänstupphandlingar. 

Krav enligt ILO-konventionerna131 och arbetsrättsliga 
villkor ställs som regel i alla avtal. 

Kravställningen förtecknas i ett samlat dokument 
samt elektroniskt verktyg för uppföljning. 

131) International Labour Organisation.
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Uppdrag

Gränspolisiär verksamhet
Yttre gränskontroll 
Polismyndigheten upprätthöll under året en gräns- 
kontroll vid yttre gräns. Detta innebar dock en ansträng- 
ning för verksamheten och påverkade möjligheten att 
arbeta med verkställigheter av av- och utvisningsbeslut. 

Under april till juni 2017 genomfördes en Schengen-
utvärdering i Sverige enligt EU-kommissionens fast-
ställda program, bland annat på området yttre gräns. 
Denna utvärdering identi�erade �era brister inom den 
svenska gränskontrollen. Bristerna berör områden som 
utbildning, styrning och ledning av gränspolisverksam-
heten, metoder och arbetssätt m.m. 

Sedan utvärderingen har ett antal olika åtgärder 
redan genomförts eller påbörjats. Till exempel har en 
nationell strategi för integrerad gränsförvaltning tagits 
fram och andra relevanta projekt och aktiviteter pågår. 
Under 2018 genomfördes ett arbete med att ta fram 
handlingsplaner för att åtgärda de identi�erade bris-
terna. Exempel på åtgärder är justering av polisens for-
mulär för avvisning och en mobilapplikation att 
använda i samband med genomförande av inre utlän-
ningskontroll. 

Polismyndighetens beredskap och förmåga att vid 
behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll 
vid inre gräns, är i stor utsträckning beroende av perso-
nell resurs, relevant kompetens, samt tillgång till teknisk 
utrustning och infrastruktur. I beredskapen ligger även 
att hitta bra samverkansformer med andra berörda 
myndigheter, såsom Kustbevakningen och Migrations-
verket. I april 2018 redovisades arbetet med framtagan-
det av en svensk strategi för integrerad gränsförvaltning 
till regeringen. Nästa steg är att revidera denna strategi 
och ta fram en handlingsplan för att omhänderta strate-
gins olika prioriterade områden. Detta arbete kommer 
att påbörjas under tidiga våren 2019.

Inre utlänningskontroll 
Polismyndigheten ska bedriva en effektiv och rättssäker 
inre utlänningskontroll. Som ett led i att uppnå detta 
togs det under 2016 fram en tvådagarsutbildning inom 
ramen för den grundläggande kompetensutvecklingen 
för polisanställda som ska arbeta med gränspolisverk-
samhet. Efter genomgången utbildning ska en polis 
kunna genomföra en inre utlänningskontroll och en 
civilanställd ha tillräcklig kunskap för att kunna biträda 
vid en sådan. Under året genomgick 170 polisanställda 
kursen. För att förbättra det tekniska stödet vid inre 
utlänningskontroll har en mobilapplikation utvecklats. 
En pilot är planerad att genomföras i början av 2019 
och syftet är att skapa ett stöd för att genomföra inre 
utlänningskontroller på ett rättssäkert och effektivt sätt 
samt göra statistikuppgifter enkelt tillgängliga efter 

genomförd kontroll. Arbete pågår också för att koppla 
informationen till ett analysverktyg för att effektivare 
kunna utvärdera och utveckla arbetsmetoder med 
utgångspunkt från fri rörlighet och inre säkerhet. Arbe-
tet förväntas leda till att �er personer som vistas illegalt i 
landet upptäcks vilket i sin tur effektiviserar återvän-
dandearbetet.

Verkställighet av beslut om av- och utvisning
Arbetet med verkställigheter av avvisnings- och utvis-
ningsbeslut132 bedrivs utifrån ett nationellt processansvar 
av nationella operativa avdelningen, Noa, och polis-
regionerna har det regionala verksamhetsansvaret. 
Genom denna ordning säkerställer Polismyndigheten 
att arbetet genomförs värdigt, humant, effektivt, enhet-
ligt och rättssäkert. Noa har ansvar för att utarbeta 
lämpliga och enhetliga metoder och rutiner baserade på 
erfarenheter och det rättsliga läget vilket ger en god 
grund för hur arbetet ska utföras. I arbetet ingår också 
regelbunden samverkan mellan Noa och polisregio-
nerna i nätverk som ytterligare utvecklar och förbättrar 
metoderna. Ett exempel på detta är framtagandet av en 
nationell beskrivning för hantering av verkställighets-
ärenden. Polisregionerna bidrar också med god känne-
dom om lokala förhållanden vilket innebär att arbetet 
kan anpassas efter dessa förhållanden och därmed blir 
mer effektivt. Effektiviseringen och förbättringen av 
arbetet med verkställigheter av avvisnings- och utvis-
ningsbeslut fortgår löpande och arbetet med verkställig-
het av utvisningsdömda av allmän domstol på grund av 
brott är särskilt prioriterat. En viktig del i detta arbete 
är den samverkan med andra berörda myndigheter som 
genomförs på lokal, regional och nationell nivå.

 Jämfört med 2017 har det skett en ökning av antalet 
inkomna ärenden om verkställighet som överlämnats 
från Migrationsverket till Polismyndigheten. I enklare 
ärenden, där personen är tillgänglig, verkställs besluten 
i stor utsträckning. Den balans av verkställighetsären-
den som �nns vid Polismyndigheten består huvudsakli-
gen av personer som är efterlysta och därutöver en 
ökande andel svårare ärenden. Exempel på försvårande 
omständigheter är problem att utfå en resehandling från 
utländska beskickningar, avsaknad av ett godkänt mot-
tagande i destinationslandet eller sjukdomstillstånd. 

Det �nns ytterligare faktorer som har en negativ 
inverkan på polisens möjligheter att verkställa beslut 
om avvisning och utvisning. Ett exempel är ändringarna 
i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande. Änd-
ringarna har medfört att vissa personer med verkställ-

132) Utöver vad som redovisats ovan hänvisas även till delrapporterna 
(A187.696/2018) för perioden januari–mars, april–juni och juli–september 
2018 som Polismyndigheten redovisade till regeringen under 2018.
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bara avvisnings- och utvisningsbeslut skrivs ut från 
Migrationsverkets boenden, vilket gör att personerna 
blir svårare att hitta för Polismyndigheten. 

Migrationsverkets förvarskapacitet har också en 
direkt inverkan på Polismyndighetens arbete med verk-
ställigheter av avvisnings- och utvisningsbeslut. Bristen 
på förvarsplatser under året påverkade antalet verk-
ställda avvisnings- och utvisningsbeslut. De långa svars-
tiderna hos Kriminalvårdens nationella transportenhet, 
NTE, medför också att förvarstiderna förlängs och att 
platser som behövs för andra förvarsbeslut blockeras.

Polisens hantering av personer som återkommer till 
Sverige i enlighet med Dublinförordningen, en uppgift 
som Polismyndigheten ansvarat för sedan en lagändring 
den 1 november 2017, tar också gränspolisiära resurser i 
anspråk. Dessa personer hanterades tidigare av Migra-
tionsverket. Vid återkomsten till Sverige ska Polismyn-
digheten tillse att besluten avseende de personer med 
gällande avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs. 

Kriminalvården tog den 1 april 2017 över ansvaret 
för vissa transporter som tidigare utfördes av Polismyn-
digheten. Kriminalvården har dock ännu inte fullt ut 
kunnat säkerställa kapaciteten för att genomföra samt-
liga transporter. Det innebär att gränspolisiära resurser 
fortfarande behöver läggas på transporterna. 

Den 1 juli 2018 genomfördes en ändring i utlännings-
lagen som möjliggjort för Polismyndigheten att genom-
föra inspektioner för att kontrollera om en arbetsgivare 
har anställt en utlänning som inte har rätt att vistas i 
Sverige eller har rätt att vistas här men saknar föreskri-
vet arbetstillstånd. Inspektioner får genomföras inom 
verksamhetssektorer som är identi�erade som risksek-
torer. Effekten av denna lagändring har ännu inte utvär-
derats, men inspektionerna är en potentiell metod för att 
anträffa personer som är föremål för verkställbara 
avlägsnandebeslut. 

Enligt Schengenutvärderingen rekommenderas Sve-
rige att säkerställa att återreseförbud träder i kraft från 
det att en person lämnar territoriet, att se till att kapaci-
teten för förvar stämmer med behoven och vidta åtgär-
der för att underlätta identi�ering, däribland öka an-
vändningen av �ngeravtryck. Några av åtgärderna är 
justering av polisens formulär för avvisning, och en 
mobilapplikation att använda i samband med genom-
förande av inre utlänningskontroll. Arbetet kommer 
därefter fortlöpa med kvartalsvisa uppföljningsrappor-
ter under hela 2019 och ytterligare något eller några år. 

Polismyndigheten har en återvändandesambands-
man placerad i Kabul och i Rabat och vi kommer att 
placera ut ytterligare återvändandesambandsmän i  
Beirut och i Addis Abeba 2019.

Statistik över verkställda beslut om avvisning  
och utvisning
Migrationsverket har möjlighet att lämna över avvis-
nings- och utvisningsärenden för verkställighet till Polis-
myndigheten. Under 2018 ökade antalet överlämnade 
ärenden med drygt 26 procent jämfört med 2017. Totalt 
inkom 10 529 ärenden jämfört med 8 341 ärenden under 
2017. Av de överlämnande ärendena 2018 var 1 153 
(knappt 11 %) sådana som handläggs enligt Dublin- 
förordningen. Inkomna verkställighetsärenden delas in i 
tre olika kategorier. Kategorierna togs fram inom 
ramen för REVA-projektet133 och beslutades därefter att 
gälla med följande de�nition för respektive kategori: 

133) REVA, rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete var ett projekt som  
involverade polisen, Kriminalvården och Migrationsverket. Syftet var att öka 
effektiviteten och rättssäkerheten i verkställighetsarbetet. Projektet på- 
börjades 2009 och avslutades den 30 juni 2014.

Tabell 29. Inkomna verkställighetsärenden (inklusive Dublinärenden), andel avvikna samt verkställda beslut, 2016–2018.

2016 2017 2018 Utv. 2017–2018

Kategori 1 2 3 Totalt 1 2 3 Totalt 1 2 3 Totalt Antal Andel

Inkomna ärenden Antal 4 395 1 582 2 255 8 232 3 151 2 093 3 097 8 341 3 001 2 548 4 980 10 529 2 188 26,2%

Andel 53% 19% 27% 100% 38% 25% 37% 100% 29% 24% 47% 100%

Varav avvikna Antal 3 417 1 093 1 357 5 867 2 346 1 601 2 336 6 373 2 248 1 918 3 811 7 977 1 604 25,2%

Andel 78% 69% 60% 71% 74% 76% 75% 76% 75% 75% 77% 76%

Varav Dublinärenden Antal 2 804 1 122 1 153 31 2,8%

Andel 34% 13% 11%

Verkställda ärenden*  
genom Polismyndighetens  
försorg Antal 1 320 421 385 2 126 1 006 341 322 1 669 907 395 406 1 708 39 2,3%

Verkställda genom  
egen utresa Antal 684 358 562 1 604 821 581 1 095 2 497 652 623 1 081 2 356 -141 -5,6%

* Verkställda ärenden kan ha inkommit ett annat år än de verkställts och utgör därmed ej en delmängd av de inkomna ärendena.
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¢¢ Kategori 1 innebär att utlänningen har en giltig re-
sehandling och att verkställighet ska ske till ett land 
som det är möjligt att verkställa till (inkluderar 
överföringar i enlighet med Dublinförordningen). 
¢¢ Kategori 2 omfattar ärenden där utlänningen kom-
mer från ett land dit verkställighet är möjligt och 
identiteten är fastställd men resehandling saknas. 
¢¢ Kategori 3 är ärenden där identiteten inte är fast-
ställd eller det är fråga om ett ursprungsland dit det 
är svårt eller mycket svårt att verkställa besluten.134 

Under 2018 verkställdes totalt 4 064 avvisnings- och 
utvisningsbeslut som överlämnats till polisen från  
Migrationsverket. Detta är en viss minskning jämfört 
med 2017. Antalet beslut om avvisning och utvisning 
som verkställdes genom polisens försorg under 2018 
ökade dock med drygt 2 procent jämfört med 2017. Att 
ökningen inte är större beror bland annat på olika 
omvärldsfaktorer, nödvändiga prioriteringar och lag-
ändringar.

 
Andelen ärenden med säkerställda identitetsuppgifter 
vid överlämnandet från Migrationsverket
Av tabellen ovan framgår att 29 procent av de ärenden 
som överlämnades från Migrationsverket till Polismyn-
digheten ingår i kategori 1. I dessa ärenden fanns vid 
överlämnandet säkerställda identitetsuppgifter i form av 
en resehandling, vilken är nödvändig för att få till stånd 
en verkställighet. Av dessa ärenden var dock 2 248 
avvikna vid överlämnandet vilket motsvarar knappt 75 
procent av ärendena i kategori 1. Motsvarande upp- 
gifter saknades vid överlämnandet för de ärenden som 
ingår i kategori 2 och 3 (drygt 76 % av de överlämnade 
ärendena i dessa kategorier).

Identitetsuppgifter säkerställda av polisen 
Inrapporterandet av antalet ärenden där polisiär kom-
petens krävts för att säkerställa identitetsuppgifter mins-
kade jämfört med 2017. 

Polismyndighetens arbete i utlänningsärenden är inte 
begränsat till de polisiära befogenheter som förutsågs av 
lagstiftaren.135 I väldigt ringa omfattning har polisregio-
nerna redovisat att det använts polisiära befogenheter, 
som spaning eller brukande av tvångsmedel, i kategori 2 
och 3. Uppfattningen är dock att polisens säkerstäl-
lande av identitetsuppgifter i verkställighetsärenden är 
väsentligt högre än vad som redovisats av polisregio-

134) Beskrivningarna har förtydligats i förhållande till tidigare årsredovisning.  
De definitioner som nu anges är de som tillämpats vid denna och tidigare 
datainsamlingar.

135) Se proposition 1997/98:173, Verkställighet och återvändande – en del av asyl-
processen.

nerna till Noa. Ett arbete pågår för att säkerställa att vi 
framöver får in ett bättre underlag avseende de efterfrå-
gade statistikuppgifterna.  

Såsom tidigare anförts i återrapporteringen till reger-
ingen, framstår det inte som möjligt att renodla Polis-
myndighetens roll i verkställighetsarbetet till att enbart 
omfatta eftersökning/spaning och tillämpning av 
tvångsmedel. Polismyndighetens arbete i verkställig-
hetsärenden har alltjämt ett framträdande inslag av 
utredning. Värt att beakta är också att den grupp av 
personer som Polismyndigheten utreder har fått sitt 
ärende överlämnat till Polismyndigheten och har valt att 
avvika eller indikera för Migrationsverket att tvång 
kommer att bli nödvändigt för att få till stånd en verk-
ställighet. 

Polismyndigheten deltog under 2018 i �era myndig-
hetsgemensamma projekt som syftar till att de identi-
tetsuppgifter som krävs för verkställighet är säkerställda 
vid överlämnande till polisen. 

Polismyndigheten är tillsammans med Migrations-
verket programpartner i The European Integrated 
Return Management (EURINT) samt deltagare i Euro-
pean Return Liason Of�cer (EURLO) som är ett sam-
arbetsprogram mellan ett stort antal medlemsstater. 
Arbetet inom EURINT och EURLO syftar bland annat 
till att öka möjligheterna att identi�era personer som 
ska återsändas till respektive ursprungsland. Program-
men har beviljats fondpengar från EU.

Nationell samverkan mellan Kriminalvården,  
Migrationsverket och Polismyndigheten bedrevs konti-
nuerligt under året. Bland annat pågår ett arbete med en 
uppdatering av ansvarsfördelningen mellan polisen och 
Migrationsverket när det gäller gränskontroll, inre 
utlänningskontroll och verkställigheter av avvisnings- 
och utvisningsbeslut. 

Samlad polisforskning
Arbetsgruppen för kunskaps- och evidensbaserat polis-
arbete136 fortsatte under året sitt arbete med att ta fram 
förslag på hur det vetenskapliga arbetet kan utvecklas 
inom polisen och i samarbete med universitet och hög-
skolor.137 I förslagen ingår till exempel att inrätta ett 
kunskapscentrum, att säkerställa arbetet med uppfölj-
ning och utvärdering, och att stärka den vetenskapliga  
kompetensen genom att medarbetare ges möjlighet att 
medverka i vetenskapligt arbete inom ramen för tjäns-
ten.

136) Arbetsgrupp tillsatt av Rikspolischefen i november 2015, med syfte att ta fram 
förslag på en strategi för ett kunskapsbaserat arbete i Polismyndigheten.

137) Skrivelse från Polismyndigheten (Utvecklingscentrum Syd), 2018-05-25.
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Det nationella utvecklingsprojektet för det brotts-
förebyggande arbetet inom polisen har lämnat �era del-
rapporter samt förslag på utveckling av det kunskaps-
baserade arbetet. Bland annat genomför man utbild-
ning av kommunpoliser i samarbete med Malmö uni- 
versitet. Arbetsgruppen har likaså lämnat förslag på för-
bättringar av uppföljnings- och utvärderingsarbetet. 
Under 2019 påbörjar projektet sitt införandearbete, som 
bland annat syftar till att säkerställa att polisen bedriver 
ett kunskapsbaserat och långsiktigt brottsförebyggande 
arbete. 

Under hösten 2018 genomfördes en inventering av 
Polismyndighetens samarbete med universitet, högsko-
lor och myndigheter med forskningsverksamhet. Resul-
taten visar att samarbetet mellan polis och dessa är rela-
tivt omfattande och �nns i nära nog alla delar av landet. 
Samarbetet handlar främst om kunskapsutbyte, under-
visning och stöd i operativt arbete. I några få fall har 
Polismyndigheten uppdragit åt universitet och högsko-
lor att genomföra analyser eller utvärderingar. Samar-
betet med myndigheter som bedriver forsknings- och 
utredningsverksamhet är mer omfattande. Samarbetet 
med Brottsförebyggande rådet (Brå) är till exempel frek-
vent, men även med Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och Totalförsvarets forsknings-
institut (FOI). Polismyndigheten har också bidragit till 
Brottsförebyggande rådets projekt att göra en samman-
ställning över polisforskningen i Sverige. 

EU:s fond för inre säkerhet
Polismyndigheten är ansvarig myndighet för EU:s fond 
för inre säkerhet. Uppdraget innebär att bevilja, förvalta 
och kontrollera användningen av medel enligt ett natio-
nellt program som ligger till grund för genomförandet. 

Fonden för inre säkerhet ger ekonomiskt bidrag till 
aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Fondens  
projektmedel uppgår till ca 435 miljoner kronor under 

perioden 2014–2020 och omfattar två delar: Gräns och 
Polis. Gränsdelen syftar till att skapa en likartad och 
välfungerande kontroll av EU:s yttre gränser samt en 
gemensam visumpolitik för att förenkla processen vid 
laglig inresa till ett EU-land. Polisdelen stödjer ett natio-
nellt arbete mot allvarlig organiserad brottslighet, radi-
kalisering och terrorism. Den stödjer samarbetet inom 
brottsbekämpning över gränserna och åtgärder för att 
skydda mot terroristattacker samt inom krisberedskap 
och skydd av samhällsviktig verksamhet. Medlen kan 
sökas av såväl Polismyndigheten som externa organisa-
tioner som verkar på området inre säkerhet. 

Under 2018 tillfördes fondens nationella program 
mer medel i två omgångar. Totalt tillfördes 87 miljoner 
kronor för åtgärder inom fondens gränsdel. Medlen ska 
framför allt användas för att genomföra EU-direktiv. 

Totalt har 28 projekt beviljats EU-medel sedan fon-
den startade. Under 2018 beviljades 10 projekt. Majori-
teten av projekten genomförs av myndigheter på det 
rättsvårdande området. De �esta projekten som del-
�nansieras av fonden är �eråriga. De omfattar exempel-
vis genomförande av EU-direktiv på området, vidare-
utveckling av arbetssätt och metoder på gränskontrolls-
området, förbättringsåtgärder kring viseringar, och 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och 
radikalisering. Vidare �nansieras metodutveckling och 
förebyggande arbete kring grova våldshändelser och  
terrorism, utbildningsinsatser på det brottsbekämpande 
området, åtgärder för skydd av samhällsviktig verksam-
het samt inköp av utrustning. Totalt uppgick de bevil-
jade medlen vid årets slut till 281 miljoner kronor. 

Under året slutfördes de första projekten. Målen i 
projekten har uppnåtts eller till och med överträffats. 
Några framgångsfaktorer som kan noteras är att pro-
jekten legat rätt i tiden, varit väl avgränsade och haft 
tydliga behov. Myndigheterna har därför omedelbart 
kunnat dra nytta av resultaten. 
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Finansiell redovisning

Ekonomi
Verksamhetens finansiering
För 2018 har Polismyndigheten tilldelats 24 715 miljoner 
kronor inom anslaget 4.1:1 Polismyndigheten. Detta är 
en ökning med 2 095 miljoner kronor jämfört med 2017. 
Ingående överföringsbelopp för 2018 uppgår till 79 mil-
joner. Årets disponibla medel uppgår därmed till 24 788 
miljoner kronor. Utöver anslaget Polisorganisationen, 
disponerar polisen 292 miljoner kronor på andra anslag. 
Intäkter av anslag utgjorde 94 procent av polisens intäk-
ter för 2018. Intäkter av anslag uppgick till totalt 23 930 
miljoner kronor för 2018. Övriga intäkter utgjordes 
främst av avgiftsintäkter. Intäkter av avgifter och andra 
ersättningar ökade med 77 miljoner kronor till 1 211 

miljoner kronor. Verksamhetens intäkter av bidrag upp-
gick till 191 miljoner kronor, vilket är en ökning med 21 
miljoner kronor jämfört med 2017. De �nansiella intäk-
terna ökade med 3 miljoner kronor till 18 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader
De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 
25 609 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 010 
miljoner kronor jämfört med 2017. Personalkostnaderna 
har ökat med 681 miljoner kronor samt övriga driftkost-
nader med 143 miljoner kronor jämfört med 2017. De 
ökade personalkostnaderna beror huvudsakligen på 
årets löneökningar. De ökade driftkostnaderna förkla-
ras bland annat av ökade kostnader för polisens grund-
utbildning. Kostnaderna för lokaler har ökat med 109 

Polisens intäkter och kostnader per verksamhet och år under perioden 2016–2018, Rättsväsendet.

Mkr 2018 2017 2016

Brottsförebyggande arbete

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 7 741,05 7 527,33 7 537,07

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00

Kostnader -7 752,26 -7 537,71 -7 531,70

Utredning och lagföring  

Verksamhetens intäkter och kostnader  

Intäkter av anslag 14 226,14 13 674,69 12 892,73

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 

Kostnader -14 246,78 -13 693,83 -12 883,53

Service m.m.  

Verksamhetens intäkter och kostnader  

Intäkter av anslag 1 789,16 1 678,51 1 406,75

Övriga intäkter 1 401,00 1 300,54 1 252,59

Kostnader -3 412,42 -3 178,14 -2 873,87

Freds- och säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 175,57 169,11 160,01

Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00

Kostnader -175,57 -169,13 -160,01

Åtgärder inom Krisberedskap

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 0,00 0,00 0,00

Övriga intäkter 19,55 19,12 26,94

Kostnader -24,11 -19,53 -20,67

SUMMA

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter av anslag 23 931,92 23 049,64 21 996,56

Övriga intäkter 1 420,55 1 319,68 1 279,53

Kostnader -25 611,14 -24 598,35 -23 469,78
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miljoner vilket främst förklaras av indexuppräkningar, 
utökade lokalytor, omförhandlade avtal och kostnader 
för lämnade lokaler. Avskrivningar och nedskrivningar 
har ökat med 76 miljoner kronor till 818 miljoner kronor. 

Transfereringar och uppbörd
Polisen är uppbördsmyndighet för bötesmedel och är på 
uppdrag av regeringen nationellt ansvarig för fonden för 
inre säkerhet (ISF). Domstolsböter uppgår till 126 mil-
joner kronor och strafförelägganden till 145 miljoner 
kronor. För fonden för inre säkerhet har 31 miljoner 
kronor vidareförmedlats till andra statliga myndigheter.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Polisens avgifts�nansierade verksamhet består bland 
annat av utfärdande av pass och nationella id-kort, 
stämningsmannadelgivning, utbildning av ordnings-
vakter samt tillståndsgivning. Resultatet för den verk-
samhet där polisen disponerar intäkterna visar ett 
underskott om 253 miljoner kronor. Det ackumulerade 
resultatet visar ett underskott om 852 miljoner kronor.

För de avgifter där intäkterna inte disponeras av 
polisen redovisas en intäkt om 66 miljoner kronor. 
Polismyndigheten kommer i budgetunderlaget att hem-
ställa till regeringen att underskottet i den avgifts�nan-
sierade verksamheten förs över till 2019.

Polismyndigheten har under året fortsatt utveckla 
den �nansiella styrningen gällande den avgifts�nansie-
rade verksamheten, i syfte att förbättra förutsättning-
arna för kostnadsberäkning samt uppföljningsmöjlighe-
terna. En ny kalkyl- och uppföljningsmodell för avgifter 
har arbetats fram, kalkylmodellen ska användas för 
beräkning och uppföljning av verksamhetens kostnader 
från och med 2019. Från och med 2019 har regioner och 
berörda avdelningar tilldelats särskild budget för direkta 
kostnader för passverksamheten.

Utvecklingsarbetet för att förbättra uppföljningen av 
den avgifts�nansierade verksamheten fortgår även 
under 2019.

Utfall gentemot budget
Enligt 3 kapitlet 2 § i förordning (2000:605) om årsredo-
visning och budgetunderlag ska utfallet av den avgifts-
�nansierade verksamheten kommenteras utifrån budget. 

Antal sålda pass- och nationella id-kort har ökat mer 
än förväntat under året varför både intäkts- och kost-
nadsutfallet avviker från budget.

Avgiftsbelagd verksamhet 

Belopp i tkr

Ack över-/
underskott 
2007–2017

Budget  
Intäkter

Utfall  
Intäkter 

Budget 
Kostnader

Utfall  
Kostnader

Budget  
över-/ 

underskott
Utfall över-/
underskott

Ack över-/
underskott 
2007–2018

AVGIFTER DÄR INTÄKTERNA DISPONERAS

Offentligrättslig verksamhet

Stämningsmannadelgivning -546 568 30 000 32 117 -80 000 -86 187 -50 000 -54 070 -600 638

Passhantering -42 542 586 000 608 079 -709 000 -771 969 -123 000 -163 890 -206 432

Nationella id-kort 85 766 99 000 109 633 -107 000 -124 456 -8 000 -14 823 70 943

Summa -503 344 715 000 749 829 -896 000 -982 612 -181 000 -232 783 -736 127

Uppdragsverksamhet

Kontroll av väktarhundar -1 461 200 340 -300 -370 -100 -30 -1 491

Forensisk undersökning -2 268 4 400 1 966 -4 500 -4 424 -100 -2 458 -4 726

Tjänsteexport 0 25 000 30 755 -25 000 -30 755 0 0 0

Utbildning av ordningsvakter -92 281 8 000 7 060 -26 000 -24 309 -18 000 -17 249 -109 530

Summa -96 010 37 600 40 121 -55 800 -59 858 -18 200 -19 737 -115 747

Summa avgifter som disponeras -599 354 752 600 789 950 -951 800 -1 042 470 -199 200 -252 520 -851 874

AVGIFTER DÄR INTÄKTERNA INTE DISPONERAS

Offentligrättslig verksamhet

Tillståndsgivning 71 000 65 916 0 71 000 65 916 65 916

Bevakning av Riksbankens penningtransporter 1 630 393 0 1 630 393 393

Summa avgifter som inte disponeras 0 72 630 66 309 0 0 72 630 66 309 66 309

TOTAL SUMMA -599 354 825 230 856 259 -951 800 -1 042 470 -126 570 -186 211 -785 565

EXKL TJÄNSTEEXPORT -599 354 800 230 825 504 -926 800 -1 011 715 -126 570 -186 211 -785 565

Regeringen kräver inte längre kostnadsredovisning för tillståndsgivning eller bevakning av Riksbankens penningtransporter som tidigare år.
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Redovisningsprinciper  
och tilläggsupplysningar
Allmänt
Polisen är bokföringsskyldig enligt förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring. Årsredovisningen är upp-
rättad enligt förordning (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag.

Redovisning av förvaltningsutgifter mot anslag sker 
kostnadsmässigt enligt anslagsförordning (2011:223). 

Brytdagen är den 4 januari, enligt Ekonomistyrnings-
verkets (ESV) föreskrifter till 10 § förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring. 

Beloppsgränsen för periodiseringar är 500 000 kronor. 
Personalkostnader och lokalhyra, exklusive uppsagd 
personal och uppsagda lokaler, är undantagna belopps-
gränsen. Personalkostnader periodiseras utan belopps-
gräns och lokalhyra periodiseras om hyran överstiger 
10 000 kronor. 

Maskinella avrundningar i tabellerna kan ge smärre 
differenser vid en manuell summering. Alla belopp i de 
efterföljande �nansiella dokumenten uttrycks i tusental 
kronor om inte annat anges. 

Redovisnings- och värderingsprinciper
Värdering av fordringar och skulder
Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas 
in�yta. Som osäkra fordringar bedöms främst kund-
fordringar som ligger för inkassoåtgärd eller kundford-
ringar som förfallit till betalning per den 31 oktober 
2018 och som därefter inte reglerats eller delbetalats. 
Kundfordringar som bedöms osäkra bokförs i årsredo-
visningen som befarad förlust. 

Vid värdering av uppbördsfordringar använder 
Polismyndigheten sig av dels en individuell värdering av 
fordringar, dels en kollektiv värdering. Den individuella 
värderingen avser de uppbördsfordringar som är före-
mål för åklagares eller domstols beslut om rättelse eller 
undanröjande. Utestående uppbördsfordringar avse-
ende böter bedöms genom en kollektiv värdering. Upp-
bördsfordringar avseende böter som förfallit med mer 
än 60 dagar bedöms vara osäkra till 100 procent och 
restförs till Kronofogdemyndigheten för indrivning. 
Restföring innebär en nedskrivning med 100 procent 
hos Polismyndigheten.

Skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inte 
annat anges i not. Monetära fordringar och skulder i 
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs, i 
enlighet med ESV:s allmänna råd till 5 kapitlet 12 § för-
ordningen om årsredovisning och budgetunderlag.

Lager
Varulager värderas till det som är lägst av anskaffnings-
värdet eller det verkliga värdet. Värdet beräknas som 
regel enligt först-in-först-ut-principen (FIFU). I anskaff-
ningsvärdet för inköpta varor inräknas förutom inköps-
pris eventuella importavgifter, tull-, transport- och andra 
hanteringskostnader, om dessa kostnader är väsentliga. 
Vid fastställande av det verkliga värdet har inkuransen 
bedömts separat och skälen till inkuransnedskrivning 
har dokumenterats.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar utgörs av tillgångar för stadig-
varande bruk och med ett anskaffningsvärde över ett 
halvt prisbasbelopp, 22 750 kronor 2018, samt en eko-
nomisk livslängd på minst tre år. Undantag görs för 
möbler som endast klassi�ceras som anläggningstill-
gång då de har anskaffats vid ett och samma tillfälle för 
möblering av exempelvis nya lokaler och det samman-
lagda värdet överstiger 250 000 kronor.

För balanserade utgifter för utveckling tillämpas en 
beloppsgräns på 1 000 000 kronor och för reparations- 
och underhållskostnader avseende förbättringsutgifter 
på annans fastighet är beloppsgränsen 100 000 kronor. 
Anskaffning av lätta och tunga skyddsvästar samt bal-
listisk hjälm kostnadsförs även om beloppet uppgår till 
ett halvt prisbasbelopp. 

Anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde 
och skrivs av enligt en linjär avskrivningsmetod. Avskriv-
ningar påbörjas från och med den månad då tillgången 
kan tas i bruk. Anläggningstillgångar med ett anskaff-
ningsvärde under ett halvt prisbasbelopp kostnadsförs. 

Polismyndigheten har under året fastställt en de�ni-
tion avseende vad myndigheten anser vara stöldbegär-
liga inventarier. Detta har medfört att en översyn av 
stöldbegärliga inventarier som tidigare registerats har 
genomförts.

Avskrivningstider för anläggningstillgångar
Polisens anläggningstillgångar skrivs av enligt fastställd 
avskrivningsplan. Tillgångarna är indelade i åtta kate-
gorier.

Anläggningskategori Avskrivningstid, år

Immateriella tillgångar 3–5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 3–25

Datorer och kringutrustning 3–5

Kommunikationsutrustning 3–10

Transportmedel 3–20

Maskiner och inventarier 3–10

Hästar och hundar 5

Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Ej avskrivning

Avsättningar
Avsättning för framtida pensionsåtaganden beräknas 
till det samlade värdet av samtliga beslut enligt de för-
säkringstekniska grunder som Statens tjänstepensions-
verk (SPV) fastställt. Värdet inkluderar särskild löne-
skatt.

Undantag från ekonomiadministrativt regelverk 
Polismyndigheten har i regleringsbrevet medgivits 
undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalför-
sörjningsförordningen (2011:210) samt 12 § anslagsför-
ordningen (2011:223) för anläggningstillgångar som helt 
eller till väsentlig del �nansieras från anslaget 1:18 Från 
EU-budgeten �nansierade insatser avseende EU:s inre 
säkerhet. Undantaget omfattar hela �nansieringen av 
berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som 
belastar annat än angivet anslag. Berörda anläggnings-
tillgångar ska till sin helhet anslags�nansieras. Anslaget 
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ska avräknas det år anskaffning sker och med det 
belopp som motsvarar anskaffningsvärdet.

Upplösning av skuld Kåpan Extra på gammal 
semesterlöneskuld
Skuld avseende Kåpan Extra på gammal semesterlöne-
skuld upplöstes i samband med delårsbokslutet 2017.

Uppbördsverksamhet
Saldo kan uppstå i uppbördsverksamheten eftersom 
kassamässig redovisning tillämpas, det vill säga att redo-
visning mot inkomsttitel sker vid inbetalning.

Tilläggsupplysningar
Avgiftsfinansierad verksamhet
Polismyndigheten har i åsredovisningen 2018 använt 
styckpriser för att beräkna kostnaden för den avgifts-
�nansierade verksamheten, dvs. samma metod som till-
lämpats under 2016 och 2017. Kostnadsberäkningen av 
den avgifts�nansierade verksamheten grundas på de 
styckpriser som togs fram via den insamling av uppgifter 
om nedlagd tid som genomfördes 2016. Verksamheten 
lämnade då uppgifter om bland annat årsarbetskrafter 
och antal ärenden. Styckpriserna har justerats med en 
viktad uppräkning utifrån löneavtal och KPI för att 
utgöra en nivå för 2018. De uppräknade styckkostna-
derna har multiplicerats med antal sålda pass etc. och 
ger en ny kostnad för den avgifts�nansierade verksam-
heten 2018.

Polismyndigheten fortsätter utvecklingsarbetet kring 
den �nansiella styrningen av den avgifts�nansierade 
verksamheten.

Ränta
Räntan hos Riksgäldskontoret är fortsatt negativ under 
2018.

Fonden för inre säkerhet (ISF)
På uppdrag av regeringen är Polismyndigheten nationellt 
ansvarig för Fonden för inre säkerhet (ISF). Fonden har 
tilldelats 33 miljoner euro för perioden 2014–2020. Till-
delat beställningsbemyndigande är 170 000 tkr 2018.

Avsättning avseende skadestånd
Polismyndigheten har gjort en avsättning under 2017 
om 140 000 tkr efter beslut fattat av Justitiekanslern 
gällan de skadestånd på grund av det så kallade Kring-
resanderegistret. Per den 31 december 2018 har 97 181 
tkr utbetalats.

Nytt systemstöd för hantering av böter
Under hösten 2017 infördes nya systemstöd för hante-
ring av ordningsböter. Utveckling fortgår i syfte att 
använda det nya systemet Polisens uppbördsregister 
(PUR) till strafförelägganden och domstolsböter.

Ny uppställning av vissa noter
Polismyndigheten ställer 2018 upp vissa noter i en ny 
form för att öka tydligheten. För att möjliggöra jämför-
barheten har jämförelsetal räknats om. Aktuella balans- 
och resultatposter påverkas dock inte.
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Resultaträkning

Tkr Not
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 23 929 540 23 049 643 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 211 183 1 134 133 

Intäkter av bidrag 3 191 063 169 859 

Finansiella intäkter 4 18 302 15 685 

Summa verksamhetens intäkter 25 350 087 24 369 319 

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 -18 388 168 -17 706 817 

Kostnader för lokaler 6 -2 407 646 -2 298 334 

Övriga driftkostnader 7 -3 986 065 -3 843 345 

Finansiella kostnader 8 -8 810 -8 032 

Avskrivningar och nedskrivningar -817 913 -741 821 

Summa verksamhetens kostnader -25 608 602 -24 598 349 

Verksamhetsutfall -258 515 -229 029 

Uppbördsverksamhet

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 823 828 763 989 

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -795 431 -743 712 

Saldo uppbördsverksamhet 9 28 397 20 276 

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 47 561 21 149 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 2 574 343 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 10 29 919 28 118 

Lämnade bidrag 11 -80 055 -49 610 

Saldo transfereringar 0 0 

Årets kapitalförändring 12 -230 118 -208 753 
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Balansräkning

Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 13 464 570 463 356 

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 14 94 797 105 067 

Summa immateriella anläggningstillgångar 559 367 568 422 

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 15 876 353 783 233 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 16 1 537 633 1 436 868 

Pågående nyanläggningar 23 245 31 024 

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 17 38 505 9 585 

Summa materiella anläggningstillgångar 2 475 736 2 260 709 

Varulager m.m.

Varulager och förråd 148 722 139 479 

Summa varulager m.m. 18 148 722 139 479 

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 19 20 031 26 898 

Fordringar hos andra myndigheter 20 327 801 317 386 

Övriga kortfristiga fordringar 21 204 334 186 834 

Summa kortfristiga fordringar 552 165 531 118 

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader 791 196 767 978 

Upplupna bidragsintäkter 66 276 35 616 

Övriga upplupna intäkter 37 760 9 204 

Summa periodavgränsningsposter 22 895 231 812 798 

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket -886 200 69 985 

Summa avräkning med statsverket 23 -886 200 69 985 

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 24 1 870 127 1 340 004 

Kassa och bank 5 595 6 759 

Summa kassa och bank 1 875 721 1 346 763 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 620 743 5 729 274 
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Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

KAPITAL OCH SKULDER

Myndighetskapital

Statskapital 26 39 388 39 234 

Balanserad kapitalförändring -594 223 -390 166 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 12 -230 118 -208 753 

Summa myndighetskapital 25 -784 953 -559 685 

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 27 55 105 56 343 

Övriga avsättningar 28 251 913 236 527 

Summa avsättningar 307 019 292 870 

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 29 2 854 089 2 615 096 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 30 528 636 539 096 

Leverantörsskulder 599 260 854 152 

Övriga kortfristiga skulder 31 436 382 377 216 

Depositioner 3 730 3 252 

Summa skulder m.m. 4 422 097 4 388 812 

Periodavgränsningsposter 

Upplupna kostnader 1 616 272 1 551 273 

Oförbrukade bidrag 52 576 47 641 

Övriga förutbetalda intäkter 7 732 8 364 

Summa periodavgränsningsposter 32 1 676 580 1 607 278 

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 5 620 743 5 729 274 

Ansvarsförbindelser 

Övriga ansvarsförbindelser 44 124 35 629 

Summa ansvarsförbindelser 33 44 124 35 629 
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Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag

Tkr

Ingående 
överförings-

belopp

Årets  
tilldelning 

enligt regle-
ringsbrev

Om- 
disponerade 

anslags-
belopp

Utnyttjad 
del av med-
givet över-
skridande Indragning

Totalt 
 disponibelt 

belopp
Utgifter  
(netto)

Utgående 
överförings-

belopp

Utgifter  
(netto) av 
årets till- 

delning, %

Utgifter 
(netto) av 

totalt disp. 
belopp, %

ANSLAG

Utgiftsområde 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2.1:11.4
Finansinspektionen  
– till Polismyndigheten 
not 35 0 5 000 0 0 0 5 000 -3 986 1 014 -80% -80%

Utgiftsområde 04 Rättsväsendet

4.1:1.1
Polismyndigheten   
not 34 71 224 24 668 270 0 0 0 24 739 494 -23 719 665 1 019 829 -96% -96%

4.1:1.5  
del till Avdelningen för 
särskilda utredningar 7 604 46 794 0 0 -6 226 48 171 -47 119 1 053 -101% -98%

Summa anslag 
 Polismyndigheten 78 828 24 715 064 0 0 -6 226 24 787 665 -23 766 784 1 020 882 -96% -96%

4.1:14.3
Avgifter till vissa inter-
nationella samman- 
slutningar – del till 
 Polismyndigheten 6 257 8 596 5 000 0 -6 257 13 596 -8 241 5 355 -96% -61%

4.1:18.1
Från EU-budgeten  
finansierade insatser  
avseende EU:s inre sä-
kerhet – Inre säkerhets-
fonden not 36 48 612 81 000 0 0 -48 612 81 000 -60 917 20 083 -75% -75%

Utgiftsområde 05 Internationell samverkan

5.1:2.2 
Freds- och säkerhets-
främjande verksamhet, 
Polismyndigheten, 
 Verksamhet utomlands 
not 37 0 5 600 0 0 0 5 600 -4 837 763 -86% -86%

Utgiftsområde 07, Internationellt bistånd

7.1:1.12
Biståndsverksamhet, 
 Internationell civil  
krishantering – del  
till  Polismyndigheten 
not 38 7 689 197 000 -10 000 0 -2 589 192 100 -170 736 21 364 -87% -89%

SUMMA TOTALT 141 386 25 012 260 -5 000 0 -63 684 25 084 961 -24 015 502 1 069 459 -96% -96%

Avslutade anslag

08 01 007 003
Polismyndigheten 20 000 -20 000

SUMMA TOTALT 161 386 25 012 260 -5 000 0 -83 684 25 084 961 -24 015 502 1 069 459 -96% -96%
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Redovisning mot inkomsttitel

Tkr
Beräknat 

 belopp Inkomster

Inkomster i % 
av beräknat 

belopp

INKOMSTTITEL

2511 026 Expeditions- och ansökningsavgifter 71 000 65 916 93%

2712 004 Bötesmedel 650 000 671 653 103%

2714 537 Sanktionsavgifter m.m., särskild avgift enligt utlänningslagen - 76 0%

2811 005 Övriga inkomster av statens verksamhet – polisorganisationen 25 030 25 168 101%

6911 011 Övriga bidrag från EU, bidrag från fonden för inre säkerhetsfonden 38 600 32 520 84%

4525 003 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor -400 98 -24%

TOTALT INKOMSTTITLAR 784 230 795 431 101%

Beräknat belopp för Övriga inkomster av statens verksamhet består av Övriga inkomster (23 400 tkr) enligt uppgift i budgetunderlaget för åren 2018-2020 och Bevakning av 
Riksbankens penningtransporter (1 630 tkr) enligt regleringsbrevet.

Beställningsbemyndigande

Tilldelat 
 bemyndigande

Ingående   
åtagande

Utestående  
åtagande 

Utestående  
åtaganden fördelning per år

Tkr 2019 2020 2021–

4.1:18.1
Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre  
säkerhet, Inre säkerhetsfonden – del till Polismyndigheten not 36 170 000 111 490 164 336 96 038 55 030 13 268
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Finansiella villkor

Tkr Ändamål Villkor Utfall

ANSLAG / ANSLAGSBENÄMNING

4.1:1.1
Polismyndigheten (ramanslag) not 34

Polismyndigheten ska betala totalt 208 700 000 kronor till Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift för Rakel.*) 
Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 208 700 208 700

4.1:1.1
Polismyndigheten (ramanslag) not 34

Under 2018 ska Polismyndigheten betala 67 000 000 kronor till Totalförsvarets  
rekryteringsmyndighet som ersättning för den prövningskapacitet som rekryte-
ringsmyndigheten tillhandahåller i antagningsprocessen för polisutbildningen. 
Medlen ska betalas efter fakturering från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 67 000 67 000

4.1:1.1
Polismyndigheten (ramanslag) not 34

Högst 5 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper  
personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet). 5 000 4 943

4.1:14.3
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar  
– del till Polismyndigheten (ramanslag) 

Av tilldelade medel får 3 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

3 000 0

5.1:2.2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet not 37

Av medlen får Polismyndigheten använda högst 4,2 miljoner kronor för att ställa 
personal till förfogande till EU, FN och OSSE:s högkvarterer. 4 200 3 437

5.1:2.2
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet not 37

Av medlen får Polismyndigheten använda högst 1,4 miljoner kronor för att ställa 
personal till förfogande till FN:s fredsbevarande insats på Cypern (UNFICYP). 1 400 1 400

7.1:1.12
Biståndsverksamhet not 38

Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 93 miljoner kronor för perso-
nalbidrag till FN-insatser. 93 000 68 431

7.1:1.12
Biståndsverksamhet not 38

Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 52 miljoner kronor för perso-
nalbidrag för insatser inom ramen för EU. 52 000 48 043

7.1:1.12
Biståndsverksamhet not 38

Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas högst 24 miljoner kronor för perso-
nalbidrag för insatser inom ramen för OSSE. 24 000 14 589

7.1:1.12
Biståndsverksamhet not 38

Av tilldelade medel fördelas högst 22 miljoner kronor till annan insatsnära verk-
samhet för att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de interna-
tionella organisationernas civila krishantering. 22 000 10 307

7.1:1.12
Biståndsverksamhet not 38

Av tilldelade med ska högst 8 miljoner kronor användas för att ställa personal till 
förfogande på någon av följande organisationers högkvarter: EU, FN och OSSE. In-
riktning av långsiktigt perspektiv ska samrådas med Regeringskansliet. 8 000 5 365

7.1:1.12
Biståndsverksamhet not 38

Av medlen för högst 24 miljoner koronor användas till förvaltningskostnader.
24 000 24 000

* Nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning.
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Tkr Not
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

DRIFT

Kostnader 39 -24 774 509 -23 800 946

Finansiering av drift

Intäkter av anslag 23 929 540 23 049 643

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 40 1 199 780 1 123 043

Intäkter av bidrag 191 063 169 859

Övriga intäkter 18 302 15 685

Summa medel som tillförts för finansiering av drift 25 338 685 24 358 230

Ökning (-) / minskning (+) av lager -9 242 -3 058

Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -103 960 -93 721

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder -142 143 212 962

Kassaflöde från drift 308 831 673 466

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella tillgångar -853 217 -664 977

Investeringar i immateriella tillgångar -175 859 -193 683

Summa investeringsutgifter 41 -1 029 076 -858 659

Finansiering av investeringar

Lån från Riksgäldskontoret 1 047 714 713 109

– amorteringar -808 722 -632 936

Ökning av statskapital med medel som erhållits från statens budget 4 850 22 145

Försäljning av anläggningstillgångar 14 562 11 559

– därav medel som tillförts statens budget 0 0

Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar 258 405 113 877

Kassaflöde till investeringar -770 671 -744 782

UPPBÖRDSVERKSAMHET

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras av myndigheten 823 828 763 989

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder 6 217 22 723

Inbetalningar i uppbördsverksamhet 830 044 786 711

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -795 431 -743 712

Kassaflöde till uppbördsverksamhet 34 614 42 999

TRANSFERERINGSVERKSAMHET

Lämnade bidrag -80 055 -49 610

Förändring av kortfristiga fordringar och skulder -4 799

Utbetalningar i transfereringsverksamhet -80 055 -54 409

Finansiering av transfereringsverksamhet

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 47 561 21 149

Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag 2 574 343

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 29 919 28 118

Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet 80 055 49 610

Kassaflöde till transfereringsverksamhet 0 -4 799

Förändring av likvida medel -427 226 -33 116

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

Likvida medel vid årets början 1 416 748 1 449 864

Ökning (+) / minskning (-) av kassa och bank -1 164 756

Ökning (+) / minskning (-) av tillgodohavande hos Riksgäldskontoret 530 123 -280 445

Ökning (+) / minskning (-) av avräkning med statsverket -956 185 246 573

Summa förändring av likvida medel -427 226 -33 116

Likvida medel vid årets slut 989 521 1 416 748

Finansieringsanalys
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Not 1 Intäkter av anslag

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Intäkter av anslag enligt  
resultat räkningen 23 929 540 23 049 643

Totala utgifter enligt anslags- 
redo visningen -24 015 502 -23 130 053

Skillnad -85 962 -80 410

Skillnaden förklaras av:

Medel som erhållits från statens  
budget för finansiering av bidrag  
enligt resultaträkningen 47 561 21 149

Anslagsfinansierade anläggnings-
tillgångar* 4 850 20 965

Uttag av semesterdagar intjänade  
till och med 2008-12-31 33 551 38 296

Summa 85 962 80 410

*  Undantag från kravet på lånefinansiering (kapitalförsörjningsförordningen  
2 kap. 1 §) medges i Polismyndighetens regleringsbrev för anslag 1:18.

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 48 595 45 103

Avgifter enligt 15 § avgiftsförordningen 6 772 6 438

Avgifter avs. stämningsmannadelgivning 32 117 30 249

Avgifter för pass och id-kort 717 712 679 663

Intäkter enligt 6 kap. 1 § kapitalförsörjnings-
förordningen 442 163

Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar 11 403 11 090

Avgifter från tjänsteexport 30 755 24 111

Vidarefakturering till Ekobrottsmyndigheten 161 804 158 441

Vidarefakturering för polisutbildning 114 563 99 295

Övriga avgifter och ersättningar 87 021 79 580

Summa intäkter av avgifter  
och andra ersättningar 1 211 183 1 134 133

Avgiftsfinansierad verksamhet redovisas i tabell i avsnittet Ekonomi. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar har ökat med 77 050 tkr 

(7 %). 

Intäkterna av pass och nationella id-kort har ökat med 38 049 

tkr (6 %), där passintäkterna har ökat med 29 206 tkr (5 %) och 

intäkterna för id-kort med 8 595 tkr (9 %). Intäkterna för proviso-

riska pass har ökat med 248 tkr (1 %).

Antalet sålda pass uppgick till ca 1 638 000 stycken, vilket är en 

ökning med ca 83 000 (5 %). Antalet sålda nationella id-kort upp-

gick till ca 274 000 stycken, vilket är en ökning med ca 21 000 (9 %). 

Antalet sålda provisoriska pass uppgick till ca 35 000 stycken, vilket 

är i nivå med förra året.

Vidarefakturering avseende polisutbildningen har ökat med 

15 269 tkr (15 %). Det beror främst på att antalet lärare i polisens 

grundutbildning har ökat. Lärarna är anställda av Polismyndigheten, 

som fakturerar de olika lärosätena för lönekostnader. 

Intäkter av avgifter från tjänsteexport har ökat med 6 644 tkr 

(28 %), vilket beror på ökade intäkter från Sida för internationella 

utvecklingssamarbeten.

Not 3 Intäkter av bidrag

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Bidrag från statliga myndigheter

Viltvård 55 458 47 950

Olika anställningsstöd 25 122 11 729

Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskap (MSB) 24 630 19 529

Övriga 36 196 27 070

Summa bidrag från statliga myndigheter 141 406 106 279

Bidrag från EU-länder och EU:s institutioner 48 077 60 203

Bidrag från övriga 1 580 3 377

Summa intäkter av bidrag 191 063 169 859

Not 4 Finansiella intäkter

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 13 637 13 056

Övriga ränteintäkter 1 575 1 142

Övriga finansiella intäkter 3 089 1 487

Summa finansiella intäkter 18 302 15 685

Noter till resultaträkningen
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Not 5 Kostnader för personal

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Summa personalkostnader -18 388 168 -17 706 817

Varav lönekostnader (exkl. sociala avgifter)* -12 192 057 -11 714 441

*Arvoden ingår med -144 169 -136 423

Specifikation personalkostnader:

Lönekostnad poliser -8 422 494 -8 176 895

Lönekostnad civila -3 539 395 -3 354 852

Kostnadsersättningar, skattepliktiga -15 903 -17 070

Kostnadsersättningar, skattefria -52 578 -52 844

Arvoden -144 169 -136 423

Förändring semesterlöneskuld inkl. övriga  
periodiseringar -70 097 -29 202

Arbetsgivaravgifter, avgifter partsrådet, lokalt 
omställningsarbete -3 880 868 -3 721 844

Avgifter, premier och pensioner, inkl. särskild 
löneskatt -2 079 571 -2 065 362

Kostnader för sjuk- och hälsovård -37 445 -34 566

Kostnader för utbildning av egen personal -56 315 -49 106

Övriga personalkostnader -89 335 -68 654

Summa personalkostnader -18 388 168 -17 706 817

De totala kostnaderna för personal har ökat med 681 351 tkr (4 %).

Antal anställda har ökat med 299 poliser och 441 civila. Antalet 

årsarbetskrafter har ökat med 31 poliser och 143 civila. RALS-peri-

oden för de flesta (ca 91 %) är 2017-10-01--2019-09-30 vilket 

innebär att löneökningen får full effekt först 2018.

Övertidskostnaderna, som ingår i övriga personalkostnader har 

ökat med 28 824 tkr (7 %).  Såväl riksdagsvalet som sommarens 

bränder har orsakat övertid.

Jämförelsetalet 2017 för arvoden har korrigerats då det ska 

redovisas utan sociala avgifter.

Not 6 Kostnader för lokaler

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Lokalhyra -2 016 430 - 1 957 125

El, gas, vatten etc. -128 237 -124 331

Städning av lokaler -150 532 -122 608

Reparation och underhåll -85 341 -60 194

Övriga lokalkostnader -27 107 -34 074

Summa kostnader för lokaler -2 407 646 -2 298 334

Kostnaderna för lokaler har ökat med 109 313 tkr (5 %).  

Lokalhyrorna har ökat med 59 305 tkr (3 %) på grund av index-

uppräkningar, utökade lokalytor, omförhandlade avtal och kostna-

der för lämnade lokaler. 

Kostnader för städning av lokaler har ökat till följd av att lokal-

vård, som tidigare sköttes av egen personal, till del har lagts ut på 

extern leverantör 2018. 

Kostnader för reparation och underhåll av lokaler har ökat till 

följd av ett sammantaget ökat behov av reparationer och underhåll.

Not 7 Övriga driftkostnader

Tkr
2018-01-01

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Kostnader för transportmedel -521 753 -466 585

Reparationer och underhåll av inventarier -305 900 -291 470

Reaförluster vid avyttring av anläggningstillgångar -2 032 -1 185

Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster 
m.m. -21 300 -13 722

Resor, representation, information m.m. -334 414 -290 736

Inköp av varor -862 028 -833 474

Köp av tjänster -2 022 213 -2 037 291

Förändring av varulager m.m. och aktivering av  
utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar 83 575 91 119

Summa övriga driftkostnader -3 986 065 -3 843 345

Övriga driftkostnader har ökat med 142 721 tkr (4 %). 

Posten består av både ökningar och minskningar. Kostnader för 

transportmedel har ökat bland annat med anledning av högre 

underhållskostnad för helikoptrar beroende på utgången garanti. 

Ytterligare en orsak är högre bränslepris för fordon. 

Reparation och underhåll av inventarier har ökat främst på 

grund av fler och dyrare licenser. 

Kostnaderna för resor, representation, information m.m. har 

ökat, inte enbart på grund av fler medarbetare utan också till följd 

av högre kostnader i samband med rekrytering till polisutbildningen. 

Ökningen för inköp av varor kan exempelvis härledas till inköp 

av passböcker och inköp av toner till skrivare. Tidigare ingick inköp 

av toner i en skrivartjänst.  

Köp av tjänster har minskat totalt sett. En stor minskning härrör 

sig från förra årets avsättning för skadestånd enligt beslut från Jus-

titiekanslern (JK), vars motsvarighet inte finns 2018. Samtidigt har 

kostnaden för polisutbildningen ökat på grund av ett större antal 

elever. 

Not 8 Finansiella kostnader

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Ränta i Riksgäldskontoret -7 915 -6 808

Övriga räntekostnader -957 -965

Övriga finansiella kostnader 62 -259

Summa finansiella kostnader -8 810 -8 032

Noter till resultaträkning, forts.
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Not 9 Uppbördsverksamhet

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Ordningsbot 400 424 378 429

Strafföreläggande 144 918 138 956

Domstolsböter 126 310 115 883

Ansökningsavgifter 65 916 66 848

Fonden för inre säkerhet (ISF), bidrag från EU 60 917 43 388

Övriga intäkter 25 341 20 485

Summa intäkter som inte disponeras 823 828 763 989

Medel som tillförts statsbudgeten  
från uppbördsverksamhet -795 431 -743 712

Summa uppbördsverksamhet 28 397 20 276

Nedskrivning böter  
i procent av intäkt 
Tkr

Intäkter 
efter ned-
skrivning

Ned- 
skrivning

Ned- 
skrivning  

i % av 
total intäkt

Ordningsbot 400 424 34 898 8

Strafföreläggande 144 918 28 287 16

Domstolsböter 126 294 137 631 52

SUMMA 671 636 200 816 23

Not 10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Erhållna medel från EU:s institutioner 0 -804

Erhållna medel från övriga:   

– Domstolsböter 18 338 17 589

– Strafföreläggande 11 581 11 333

Summa erhållna medel från övriga 29 919 28 922

Summa övriga erhållna medel  
för finansiering av bidrag 29 919 28 118

Not 11 Lämnade bidrag

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Domstolsböter -18 338 -17 589

Strafföreläggande -11 581 -11 333

Fonden för inre säkerhet (ISF) -31 493 -15 377

Övriga lämnade bidrag -18 642 -5 311

Summa lämnade bidrag -80 055 -49 610

I posten lämnade bidrag ingår medel som utdöms i samband med 

strafföreläggande eller domstolsböter och som vidareförmedlas till 

Brottsofferfonden. Detta tillsammans med polisens utbetalningar 

till stödmottagare ur EU-fonden för inre säkerhet (ISF) bildar i huvud-

sak saldot. Bland övriga lämnade bidrag är Brottsföre byggande 

rådet den mottagare som tar emot den största delen.

Not 12 Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen

Tkr
2018-01-01 

–2018-12-31
2017-01-01 

–2017-12-31

Avskrivningar bidragsfinansierade 
 anläggningstillgångar -5 995 -4 696

Uppbördsverksamhet 28 397 20 276

Periodiseringar 22 402 15 580

Avgiftsbelagd verksamhet -252 520 -224 333

Summa årets kapitalförändring -230 118 -208 753

Årets kapitalförändring är skillnaden mellan kostnader och intäkter 

och består av ett överskott eller ett underskott i den avgiftsfinan-

sierade verksamheten, avskrivningar av bidragsfinansierade 

anläggningstillgångar samt upplupen bidragsintäkt från EU (ingår i 

posten uppbördsverksamhet).

Noter till resultaträkning, forts.
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Not 13 Immateriella anläggningstillgångar – balanserade utgifter för utveckling

Balanserade utgifter för  
utveckling, pågående

Balanserade utgifter för  
utveckling, driftsatta Totalt

Tkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 235 698 184 086 787 162 759 168 1 022 860 943 254

Årets anskaffningar 121 552 127 115 15 917 22 358 137 470 149 473

Utrangering tidigare års anskaffning 0 0 -28 390 -67 284 -28 390 -67 284

Korrigering anskaffning vid driftsättning -869 - 2 583 0 0 -869 -2 583

Driftsättning -206 650 -72 920 206 650 72 920 0 0

Utgående balans 149 732 235 698 981 339 787 162 1 131 071 1 022 860

Avskrivningar

Ingående balans 0 0 -559 504 -521 490 -559 504 -521 490

Årets avskrivningar 0 0 -135 387 -105 298 -135 387 -105 298

Årets utrangeringar 0 0 28 390 67 284 28 390 67 284

Utgående balans 0 0 -666 501 -559 504 -666 501 -559 504

Bokfört värde 149 732 235 698 314 838 227 657 464 570 463 356

Not 14 Immateriella anläggningstillgångar – rättigheter och andra immateriella tillgångar

Rättigheter och andra immateriella  
anläggningstillgångar

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 392 307 364 523

Årets anskaffningar 38 389 44 113

Årets utrangeringar -33 394 -16 436

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde 0 96

Utgående balans 397 301 392 307

Avskrivningar

Ingående balans -287 240 -257 418

Årets avskrivningar -48 658 -46 161

Årets utrangeringar 33 394 16 436

Korrigering tidigare års avskrivning 0 -96

Utgående balans -302 504 -287 240

Bokfört värde 94 797 105 067

Noter till balansräkning
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Noter till balansräkning, forts.

Not 15 Materiella anläggningstillgångar – förbättringsutgift på annans fastighet

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet, pågående

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet, driftsatta Totalt

Tkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 116 267 59 963 2 055 640 1 966 424 2 171 908 2 026 387

Årets anskaffningar 170 564 98 654 45 601 49 374 216 166 148 028

Årets utrangeringar 0 0 -3 066 -7 015 -3 066 -7 015

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde -451 -487 0 6 446 -451 5 960

Korrigering anskaffningsvärde vid driftsättning -2 038 -1 452 0 0 -2 038 -1 452

Driftsättning -66 970 -40 411 66 986 40 411 16 0

Utgående balans 217 373 116 267 2 165 162 2 055 640 2 382 535 2 171 908

Avskrivningar

Ingående balans 0 0 -1 388 675 -1 273 189 -1 388 675 -1 273 189

Årets avskrivningar 0 0 -119 530 -122 078 -119 530 -122 078

Årets utrangeringar 0 0 2 024 6 591 2 024 6 591

Utgående balans 0 0 -1 506 181 -1 388 675 -1 506 181 -1 388 675

Bokfört värde 217 373 116 267 658 980 666 965 876 353 783 233

Förbättringsutgift på annans fastighet har ökat med 93 121 tkr (12 %). 

Ökningen beror på att de pågående projekten ökar i både antal och storlek. Främst avser projekten stora ombyggnationer såsom till 

exempel regionledningscentraler och ombyggnationer för anpassning av verksamhetsförändringar och ökad säkerhet.

Not 16 Materiella anläggningstillgångar – maskiner, inventarier, installationer m.m.

Maskiner, inventarier, in-
stallationer m.m, pågående

Maskiner, inventarier, in-
stallationer m.m, driftsatta Totalt

Tkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärde

Ingående balans 31 024 32 282 5 327 480 5 235 875 5 358 504 5 268 156

Årets anskaffningar 18 021 31 254 590 110 477 454 608 131 508 708

Årets utrangeringar 0 0 -208 162 -411 656 -208 162 -411 656

Korrigering tidigare års anskaffningsvärde 0 -6 446 451 177 451 -6 270

Korrigering anskaffningsvärde vid driftsättning -137 -435 0 0 -137 -435

Driftsättning -25 662 -25 631 25 662 25 631 0 0

Utgående balans 23 245 31 024 5 735 541 5 327 480 5 758 786 5 358 504

Avskrivningar

Ingående balans 0 0 -3 890 612 -3 837 321 -3 890 612 -3 837 321

Årets avskrivningar 0 0 -511 309 -463 813 -511 309 -463 813

Årets utrangeringar 0 0 204 013 410 425 204 013 410 425

Korrigering tidigare års avskrivning 0 0 0 96 0 96

Utgående balans 0 0 -4 197 908 -3 890 612 -4 197 908 -3 890 612

Bokfört värde 23 245 31 024 1 537 633 1 436 868 1 560 877 1 467 892

Maskiner, inventarier och installationer m.m. har ökat med 92 986 tkr (6 %). 

Ökningen av datorer och kringutrustning beror till största delen på stora investeringar i audiovisuell medieteknisk utrustning  

(AV-utrustning) till främst regionledningscentraler.

Ökningen inom övriga maskiner och inventarier härrör sig från ökade investeringar avseende vapen, bombskydd och övrig  

utrustning till ISF-finansierade projekt. 
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Noter till balansräkning, forts.

Not 21 Övriga kortfristiga fordringar

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Uppbördsfordringar* 65 755 66 221

Fordringar anställda 10 883 9 494

Djurärenden 4 306 13 810

Beslagtagna medel 121 861 86 558

Övriga fordringar 1 529 10 751

Summa övriga kortfristiga fordringar 204 334 186 834

*  varav befarade kundförluster -10 012 -7 626

Not 22 Periodavgränsningsposter

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda kostnader

Förutbetalda hyreskostnader 504 159 507 312

Förutbetalda leasingavgifter 14 750 13 636

Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga 67 608 64 349

Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga 204 679 182 680

Summa förutbetalda kostnader 791 196 767 978

Upplupna bidragsintäkter

Fordringar hos Arbetsförmedlingen 3 251 1 523

Viltvårdsfonden 55 458 24 465

Övriga upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 5 407 2 346

Frontex EBGT-insatser 1 396 3 954

National & joint return operations 0 3 280

Övriga upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 764 48

Summa upplupna bidragsintäkter 66 276 35 616

Övriga upplupna intäkter

Upplupna ersättningar tjänsteexport,  
inomstatliga (Sida) 103 1 501

Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 1 615 1 512

Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 2 514 1 060

Övriga upplupna uppbördsintäkter,  
EU-medel (ISF) 33 528 5 131

Summa övriga upplupna intäkter 37 760 9 204

Summa periodavgränsningsposter 895 231 812 798

Upplupna bidragsintäkter har ökat främst beroende på att årets 

bidrag för viltvård inte har rekvirerats. Ökningen inom övriga upp-

lupna intäkter härrör sig från ISF, där medel från EU ännu inte 

erhållits som motsvarar fondens anslagsförbrukning.

Not 17 Förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Bell Helicopter Inc. 29 550 251

Swede Ship Marine AB 8 956 9 333

Summa förskott avseende materiella 
 anläggningstillgångar 38 505 9 585

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar uppgår till 

38 505 tkr, vilket är en ökning med 28 921 tkr (302 %).

En sjöpolisbåt har förskottsbetalats och kommer att tas i bruk 

2019. Två polishelikoptrar har förskottsbetalats och kommer att 

levereras under 2019 enligt avtal.

Not 18 Varulager och förråd

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Uniform/Beklädnad 56 244 50 481

Däck/ Verkstad 6 555 6 651

Ammunition/Vapen 79 770 73 685

Kriminaltekniskt material 3 053 4 456

Övrigt 3 100 4 206

Summa varulager och förråd 148 722 139 479

Not 19 Kundfordringar

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar, utomstatliga:

– Djurärenden 107 915 94 507

– Övriga svenska kunder 12 203 15 421

– Utländska kunder inom EU 225 781

– Utländska kunder utanför EU 219 575

Summa kundfordringar, utomstatliga 120 563 111 283

Kundfordringar, kursdifferenser 0 9

Befarade kundförluster, utomstatliga -100 532 -84 394

Summa kundfordringar 20 031 26 898

Not 20 Fordringar hos andra myndigheter

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar, inomstatliga 62 286 53 092

Fordran, ingående moms 263 928 263 546 

Övriga fordringar, inomstatliga 1 586 748

Summa fordringar hos andra myndigheter 327 801 317 386
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Not 23 Avräkning med statsverket

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Uppbörd

Ingående balans -56 855 -48 609

Redovisat mot inkomsttitel -795 431 -743 412

Uppbördsmedel som betalats till icke 
 räntebärande flöde 816 275 735 466

Skulder avseende uppbörd -36 010 -56 855

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 22 053 21 150

Redovisat mot anslag 244 732 219 838

Medel hänförbara till transfereringar m.m.  
som betalats till icke räntebärande flöde -242 595 -218 935

Fordringar avseende anslag i icke  
räntebärande flöde 24 190 22 053

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -78 828 -368 492

Redovisat mot anslag 23 770 770 22 910 215

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -24 720 064 -22 618 003

Återbetalning anslagsmedel 6 226

Fordringar avseende anslag  
i räntebärande flöde -1 021 895 -76 280

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag

Ingående balans 181 067 219 363

Redovisat mot anslag under året enligt 
 undantagsregeln -33 551 -38 296

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 147 516 181 067

Övriga fordringar/skulder på  
statens centralkonto

Ingående balans 2 547 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 749 846 725 528

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -178 714 -208 996

Betalningar hänförbara till anslag  
och inkomsttitlar -573 680 -516 531

Övriga fordringar/skulder på  
statens centralkonto 0 0

Summa Avräkning med statsverket -886 200 69 985

Ingående balans i avsnitteten Räntebärande flöde samt Övriga 
fordringar och skulder på statens centralkonto, stämmer inte med 
utgående balans 2017. Detta beror på att medel avseende det 
omdisponerade anslaget för Regeringskansliet (Genomförande-
kommittén) och Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom 
vård och omsorgsområdet inte reglerades likvidmässigt tidigare. 

Not 24 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Fordringar ränteflödet -4 524 417 -4 216 890

Skulder ränteflödet 6 171 946 6 032 326

Anslagssparande ränteflödet 1 021 895 76 280

Oförbrukade bidrag ränteflödet 52 576 47 641

Ackumulerat resultat myndighetskapital -851 874 -599 354

Summa behållning räntekonto  
i Riksgäldskontoret 1 870 127 1 340 004

Saldot på räntekontot har ökat med 530 123 tkr (40 %) vilket 

främst beror på ökat anslagssparande i räntebärande flöde.

Den beviljade krediten om 1 614 000 tkr har inte utnyttjats 

under året.

Not 25 Förändring av myndighetskapitalet

 Tkr Statskapital

Balanserad 
kapital- 

förändring

Kapital-
förändring 

enligt 
resultat-

räkningen Summa

Utgående  
balans 2017 39 234 -390 166 -208 753 -559 685

Ingående  
balans 2018 39 234 -390 166 -208 753 -559 685

Föregående års  
kapitalförändring -4 696 -204 057 208 753 0

Årets anskaffning 
bidragsfinansierade 
tillgångar 4 850 0 0 4 850

Årets kapital-
förändring 0 0 -230 118 -230 118

Summa årets 
 förändring 154 -204 057 -21 365 -225 268

Utgående  
balans 2018 39 388 -594 223 -230 118 -784 953

Balanserad kapitalförändring består av avgiftsfinansierad verksam-

het och periodiserad bidragsintäkt från ISF.

Noter till balansräkning, forts.
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Not 28 Övriga avsättningar

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Lokala omställningsmedel 

Ingående balans 181 149 169 004

Årets förändring 24 943 12 145

Utgående balans 206 092 181 149

Skadestånd beslutat av JK *

Ingående balans 53 746 0

Årets förändring -10 927 53 746

Utgående balans 42 819 53 746

Outnyttjade lokaler och  
återställningskostnader

Ingående balans 1 632 1 085

Årets förändring 0 547

Utgående balans 1 632 1 632

Uppsagd personal

Ingående balans 0 1 370

Årets förändring 1 370 -1 370

Utgående balans 1 370 0

Utgående balans övriga avsättningar 251 913 236 527

* Avsättning för skadestånd gjordes med 140 000 tkr i juni 2017.  

Sedan 2017 har 97 181 tkr utbetalats. 

Övriga avsättningar består främst av lokala omställningsmedel  

som är avsedda att användas för omstrukturering och kompetens-

växlings- och kompetensutvecklingsåtgärder m.m. samt skade-

stånd enligt beslut från JK. 

Av lokala omställningsmedel beräknas 65 000 tkr bli reglerade 

under 2019. Av den avsatta skadeståndsersättningen beslutad av 

JK beräknas 11 000 tkr bli utbetalad under 2019. Avsättningar för 

lokaler och uppsagd personal bedöms bli reglerade under 2019. 

Not 29 Lån i Riksgäldskontoret

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 2 615 096 2 534 922

Årets nyupptagna lån 1 047 714 713 109

Årets amortering -808 722 -632 936

Utgående balans 2 854 089 2 615 096

Låneram 3 300 000 3 100 000

Lånet finansierar polisens anläggningstillgångar enligt 2 kap. 1 § 

i kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Avskrivningar av 

anläggningstillgångar medför amortering av lånet medan nyan-

skaffning medför nyupplåning inom en fastställd ram. 

Noter till balansräkning, forts.

Not 26 Statskapital

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Statskapital, ingående balans avseende  
anslags- och  bidragsfinansierade tillgångar 35 936 16 052

Föregående års avskrivning, anslags-  
och bidragsfinansierade tillgångar -4 696 -2 260

Årets anskaffning, anslags- och  
bidragsfinansierade tillgångar 4 850 22 145

Summa statskapital avseende anslags-  
och  bidragsfinansierade tillgångar 36 090 35 936

Statskapital, ingående balans  
avseende konst m.m. 3 298 3 298

Summa statskapital avseende konst m.m. 3 298 3 298

Utgående balans 39 388 39 234

Statskapital uppgår till 39 388 tkr. Det består av konst och musei-

föremål överförda från konstrådet till beloppet 3 298 tkr samt 

bidragsfinansierade tillgångar som finansierats av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) och anslagsfinansierade till-

gångar från ISF till beloppet 36 090 tkr.

Not 27 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Ingående avsättning 56 343 67 013

Årets pensionskostnad

Nya beslut/övriga förändringar 25 763 17 114

Årets pensionsutbetalningar -27 001 -27 784

Utgående avsättning 55 105 56 343

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser är ett netto-

belopp av under året gjorda pensionsutbetalningar och nya avsätt-

ningar till pensioner.  
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Not 30 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Leverantörsskulder, inomstatliga 172 377 208 868

Arbetsgivaravgifter 324 399 304 636

Utgående mervärdesskatt 31 860 25 592

Summa kortfristiga skulder till andra  
myndigheter 528 636 539 096

Not 31 Övriga kortfristiga skulder

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Personalens källskatt 286 501 268 837

Skuld avseende Kåpan och Iåp -469 -168

Uppbördsverksamhet 21 091 15 340

Beslagtagna medel 121 861 86 558

Övriga skulder 7 398 6 648

Summa övriga kortfristiga skulder 436 382 377 216

Not 32 Periodavgränsningsposter

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna semesterlöner 1 396 305 1 316 028

Upplupna löner 113 142 93 581

Upplupna retroaktiva löner 12 680 83 092

Upplupna kostnader för övertidsersättning 32 912 32 071

Övriga upplupna kostnader 61 233 26 502

Summa upplupna kostnader 1 616 272 1 551 273

Oförbrukade bidrag, statliga myndigheter* 34 379 24 736

Oförbrukade bidrag, ej statliga myndigheter 18 196 22 904

Summa oförbrukade bidrag 52 576 47 641

Övriga förutbetalda intäkter,  
statliga myndigheter 4 643 7 278

Övriga förutbetalda intäkter,  
ej statliga myndigheter 3 089 1 085

Summa övriga förutbetalda intäkter 7 732 8 364

Summa periodavgränsningsposter 1 676 580 1 607 278

*Upplysning om när inomstatliga 
 oförbrukade bidrag förväntas tas i anspråk:

Belopp 
2018-12-31

Belopp 
2017-12-31

Inom tre månader 9 857 6 773

Mer än tre månader till ett år 22 457 15 752

Mer än ett år till tre år 1 811 2 211

Mer än tre år 255 0

Summa 34 379 24 736

Not 33 Ansvarsförbindelser

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Vitesklausuler i hyresavtal 24 286 25 329

Projekteringskostnader 19 838 10 300

Summa ansvarsförbindelser 44 124 35 629

Noter till balansräkning, forts.
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Not 36 Fonden för inre säkerhet

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Polismyndighe-

ten disponerar Polismyndigheten 81 000 tkr under utgiftsområde 4 

Rättsväsendet anslaget 1:18, Inre säkerhetsfonden. Under året har 

75 % av årets tilldelade medel förbrukats vilket förklaras av att flera 

projekt inte förbrukat medel i den takt som ursprungligen plane-

rats.

Till anslag 4.1:18.1 finns ett beställningsbemyndigande om  

170 000 tkr. Fonden för inre säkerhet (ISF) har vid utgången av 

2018 utnyttjat 97 % av tilldelad bemyndiganderam jämfört med 

72 % 2017.

Not 37 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Freds- och 

säkerhetsfrämjande verksamhet disponerar Polismyndigheten 

5 600 tkr under utgiftsområde 5 internationell samverkan anslaget 

1:2, anslagspost 2.

Under året har 86 % av årets tilldelning förbrukats vilket huvud-

sakligen beror på försenad rekrytering.

Not 38 Biståndsverksamhet, internationell civil krishantering

Enligt regleringsbrev för budgetår 2018 avseende Biståndsverk-

samhet, Internationell civil krishantering disponerar Polismyndig-

heten 187 000 tkr under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 

anslaget 1:1, anslagspost 12.

Under året har 87 % av årets tilldelning förbrukats vilket till 

största delen förklaras av att planerade personella bidrag till in- 

satser fördröjts.

Noter till anslagsredovisningen

Not 34 Polismyndigheten

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Polismyndig-

heten disponerar Polismyndigheten 24 668 270 tkr under utgifts-

område 4 Rättsväsendet anslaget 1:1 Polismyndigheten, anslags-

post 1 och 46 794 tkr under anslagspost 5.

Under året har 96 % förbrukats av årets tilldelade medel av 

anslagspost 1, vilket innebär ett anslagssparande om 1 020 miljoner 

kronor och att Polismyndigheten kommer att överföra 740 miljoner 

kronor från 2018 till budgetåret 2019. Den lägre anslagsförbruk-

ningen beror främst på att fler anställda har slutat än vad som 

prognostiserats samt att ersättningsrekryteringar och nyanställ-

ningar har tagit längre tid än förväntat. Det har lett till lägre löne-

kostnader och tillhörande kostnader (t.ex. vissa pensionsavsätt-

ningar). 

Myndigheten tilldelades medel i vårändringsbudgeten för 2018 

(VÄB) om 200 miljoner kronor för att bland annat öka myndighetens 

förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism. 

Utrustning för detta har anskaffats, vilket medför avskrivningskost-

nader med belastning flera år framåt. Förbrukningen av de tilldelade 

medlen 2018 blev därmed låg. 

It-inköpen har varit lägre än planerat på grund av att upphand-

lingar har överklagats. Dessa inköp kommer att göras 2019. Kon-

sekvensen är att verksamheten har äldre utrustning än planerat. 

Lokalförsörjningen har inte heller uppnått den planerade nivån till 

följd av försenade förhyrningar och lokalprojekt. 

Överföringen av 740 miljoner kronor från 2018 års tilldelade 

medel kommer att förstärka Polismyndighetens verksamhet under 

2019.

Not 35 Finansinspektionen

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Finansinspektio-

nen disponerar Polismyndigheten 5 000 tkr under utgiftsområde 2 

Samhällsekonomi och finansförvaltning anslaget 1:11 Finansin-

spektionen, anslagspost 4.

Under året har 80 % av årets tilldelning förbrukats vilket beror 

på att en ny verksamhet är under uppbyggnad där kostnader för 

främst bemanning och resor har blivit lägre än planerat.
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Not 39 Kostnader

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Kostnader -25 608 602 -24 598 349

Justeringar

Avskrivningar och nedskrivningar 817 913 741 821

Realisationsförlust 2 032 1 185

Avsättningar 14 149 54 397

Kostnader enligt finansieringsanalysen -24 774 509 -23 800 946

Not 40 Intäkter av avgifter och andra ersättningar

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 211 183 1 134 133

Justeringar

Realisationsvinst -11 403 -11 090

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
enligt finansieringsanalysen 1 199 780 1 123 043

Not 41 Investeringar 

Tkr 2018-12-31 2017-12-31

Summa årets anskaffningar enligt not 13 till 16 1 000 155 850 322

Korrigeringar tidigare år enligt not 13 till 16 0 -214

Förändring av förskott avseende materiella  
anläggningstillgångar enligt not 17 28 921 8 551

Investeringsutgifter enligt 
 finansieringsanalysen 1 029 076 858 659

Noter till finansieringsanalysen
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Låneram i Riksgäldskontoret

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Beviljad 3 300 000 3 100 000 3 100 000 2 900 000 2 690 000

Utnyttjad 2 854 089 2 615 096 2 534 922 2 294 102 2 391 961

Kontokredit hos Riksgäldskontoret

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Beviljad 1 614 000 2 014 000 2 014 000 2 014 000 2 014 000

Utnyttjad - - - - -

Ränteintäkter på räntekonto/lån 13 637 13 056 11 756 5 711 4 872

Räntekostnader på räntekonto (negativ ränta) -7 915 -6 808 -9 011 -3 834 -

Avgiftsintäkter

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar 1 211 183 1 134 133 1 111 392 1 091 678 1 057 652

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 1 302 600 1 255 300 1 187 800 1 341 700 1 107 600

Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar 823 828 763 989 733 867 754 576 860 920

Beräknat belopp enligt regleringsbrev 782 630 770 630 896 800 896 800 961 400

Sammanställning av väsentliga uppgifter

Beviljad och utnyttjad anslagskredit

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

4.1:1.1 Polismyndigheten

Beviljad 732 644 654 902 644 193 633 508 632 311

Utnyttjad 0 0 0 0 0

4.1:1.5 Polismyndigheten, del till avdelning för särskilda utredningar

Beviljad 1 404 1 353 1 350 1 200 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

4.1:14.3 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar  
– del till Polismyndigheten

Beviljad 0 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

4.1:18.1 Inre säkerhetsfonden, från EU-budgeten finansierade insatser

Beviljad 0 0 0 510 -

Utnyttjad 0 0 0 0 -

5.1:2.2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, Polismyndigheten

Beviljad 168 56 126 1 008 108

Utnyttjad 0 0 0 0 0

7.1:1.12 Biståndsverksamhet, Internationell civil krishantering  
– del till Polismyndigheten 

Beviljad 5 910 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0
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Anslagssparande (utgående saldo)

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Anslagssparande 1 069 459 161 386 469 745 447 412 31 287

Bemyndiganden

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Tilldelade bemyndiganderam 170 000 155 000 200 000 20 000 -

Utnyttjande bemyndiganden, åtaganden 164 336 111 490 42 074 0 -

Antal årsarbetskrafter och medelantalet anställda

2018 2017 2016 2015 2014

Antal årsarbetskrafter 26 414 26 237 25 297 25 055 25 648

Medelantal anställda 29 902 29 697 29 050 28 477 28 589

Driftkostnad per årsarbetskraft 

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Driftkostnad per årsarbetskraft 938 909 898 850 832

Årets kapitalförändring och balanserad kapitalförändring

Tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Årets kapitalförändring -230 118 -208 753 -210 319 5 453 8 858

Balanserad kapitalförändring -594 223 -390 166 -182 107 -189 069 -202 440

Sammanställning av väsentliga uppgifter, forts.
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Ledande befattningshavares förmåner samt  
skattepliktiga ersättningar till insynsrådet
För rikspolischefen Dan Eliasson har lön och övriga förmåner under 2018 uppgått till 425 473 kronor (bruttolön 
425 473 kr och beskattning för förmånsvärde 0 kr).

För rikspolischefen Anders Thornberg har lön och övriga förmåner under 2018 uppgått till 1 734 278 kronor 
(bruttolön 1 726 052 kr och beskattning för förmånsvärde 8 226 kr). 

För chefen för nationella operativa avdelningen Mats Löfving har lön och övriga förmåner under 2018 uppgått till 
1 748 656 kronor (bruttolön 1 748 292 kr och beskattning för förmånsvärde 364 kr). 

För chefen för avdelningen för särskilda utredningar Ebba Sverne Arvill har lön och övriga förmåner under 2018 
uppgått till 1 255 532 kronor (bruttolön 1 245 582 kr och beskattning för förmånsvärde 9 950 kr).

Insynsrådet
Till insynrådet har det utgått arvoden och övriga skattepliktiga ersättningar med 554 069 kronor.  
Detta belopp fördelar sig enligt följande:

Insynsrådet

Arvode

Övriga  
skattepliktiga  

ersättningar

Andreas Carlson 9 000 0

Andreas Schönström 0 0

Annika Hirvonen Falk 13 500 0

Bengt Storbacka 26 395 16 964

Elin Lundgren 28 000 0

Helena Vilhelmsson 4 500 0

Johan Persson 11 250 0

Krister Hammarbergh 17 250 0

Lars Granberg* 0 353 197

Lena Olsson 13 500 0

Lotta Finstorp 17 250 0

Marie Morell 3 000 0

Marina Johansson 17 250 0

Pär Henriksson 0 0

Robert Stenkvist 4 500 0

Solveig Wiberg 22 000 13 763

* Lars Granberg var under 2018 anställd av Polismyndigheten.

129FINANSIELL REDOVISNINGPOLISENS ÅRSREDOVISNING 2018



Sidouppdrag

Ledande befattningshavare i Polismyndigheten

Tidigare rikspolischefen Dan Eliasson Ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse
Ordförande i Polismyndighetens insynsråd

Rikspolischefen Anders Thornberg Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse
Ordförande i Polismyndighetens insynsråd

Chefen för nationella operativa avdelningen Mats Löfving Ledamot i Kustbevakningens insynsråd

Chefen för avdelningen för särskilda utredningar 
Ebba Sverne Arvill

Inga uppdrag att redovisa

Polismyndighetens insynsråd

Andreas Carlson Ledamot i styrelsen för MW Production AB

Andreas Schönström Ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse
Ledamot i styrelsen för Stadshuset AB
Ledamot i styrelsen för Malmö Folkets hus AB
Ledamot i styrelsen för Malmö Citysamverkan AB

Annika Hirvonen Falk Ersättare för ledamot i Nämnden för brottsskadeersättning
Ledamot i styrelsen för Sundbybergs Stadshus AB

Bengt Storbacka Ledamot i styrelsen för Lindesbergsbostäder AB
Ledamot i styrelsen för Fastigheter i Lindesberg AB
Ledamot i styrelsen för Länsmusiken i Örebro AB

Elin Lundgren Ledamot i Kriminalvårdens insynsråd

Helena Vilhelmsson –

Johan Pehrson Ledamot i styrelsen för KB18 Företagsförädling AB
Ledamot i styrelsen för Tryckfrihet i Stockholm Tryckeri AB (vilande bolag)
Ledamot i styrelsen för Hemljus AB

Krister Hammarbergh –

Lars U Granberg Ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Lena Olsson –

Lotta Finstorp Ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd

Marie Morell Ledamot i styrelsen för Inera AB

Marina Johansson Ledamot i Strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Pär Henriksson –

Robert Stenkvist –

Solveig Wiberg –

Ledande befattningshavares förmåner samt 
skattepliktiga ersättningar till insynsrådet, forts.
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Polismyndighetens verksamhet omfattas av förord-
ningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Med 
intern styrning och kontroll (ISK) menas den process 
som syftar till 
¢¢ att myndigheten med rimlig säkerhet bedriver  
verksamheten effektivt och enligt gällande rätt och 
de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap  
i Europeiska unionen
¢¢ att verksamheten redovisas på ett tillförlitligt och 
rättvisande sätt
¢¢ att myndigheten hushållar väl med statens medel. 

I Myndighetsförordningen (2007:515) framgår att det är 
myndighetens ledning som ska säkerställa att det vid 
myndigheten �nns en intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett betryggande sätt. Enligt Polismyndig-
hetens riktlinjer för intern styrning och kontroll har 
regionpolischefer och avdelningschefer ansvaret för att 
genomföra den interna styrningen och kontrollen som 
rikspolischefen ytterst ansvarar för.

Processen för intern styrning och kontroll
Processen för intern styrning och kontroll genomfördes 
under 2018 i enlighet med Polismyndighetens riktlinjer 
för intern styrning och kontroll. Som stöd för arbetet 
med intern styrning och kontroll �nns, förutom Polis-
myndighetens riktlinjer, även verktyg i form av så kall-
lade riskportföljer.1 

Uppföljning av arbetet med den interna styrningen 
och kontrollen genomfördes tertialvis dels vid polis- 
regioner och avdelningar, dels på nationell nivå. Inför 
tertialredovisningarna gick särskilda anvisningar ut till 
polisregionerna. 

Alla avdelningar och polisregioner genomförde 
under året en fördjupad riskanalys i samband med verk-
samhetsplaneringen i enlighet med myndighetens plane-
rings- och uppföljningsprocess. Inför årsredovisningen 
har regionpolischefer och avdelningschefer redovisat 
väsentliga risker och lämnat sina bedömningar av om 
den interna styrningen och kontrollen genomförts på ett 
betryggande sätt under 2018. Utöver de risker som iden-
ti�erats vid polisregioner och avdelningar har även riks-
polischefen identi�erat ett antal strategiska och över-
gripande risker för myndigheten. 

Myndigheten fortsatte under året arbetet med att 
öka integreringen mellan planerings- och uppföljnings-
processen och processen för intern styrning och kon-

1) Riskportfölj är ett samlat dokument med risker, kontrollåtgärder och  
uppföljning.

troll. Alla avdelningar samt majoriteten av polisregio-
nerna anser att processerna nu är fullt integrerade. Vid 
ett par polisregioner bedöms processerna fortsatt vara 
delvis integrerade. Utifrån tidigare beslutade handlings-
planer har de under året fortsatt arbetet med integrering 
av identi�erade förbättringsområden avseende proces-
sen för intern styrning och kontroll. Det planerade 
utvecklingsarbetet har kommit olika långt inom polis-
områden och enheter på de båda polisregionerna och 
införandet av riskhanteringsprocessen i planerings- och 
uppföljningsprocessen fortgår.

Myndigheten har fortsatt arbetet med att skapa en 
större enhetlighet och utvecklad process för intern styr-
ning och kontroll, och en viktig del i detta arbete är det 
nationella nätverket med utsedda ISK-samordnare. 
Under året fokuserade nätverket på myndighetens 
arbete med att identi�era och förebygga risker för 
oegentligheter och korruption och att förbättra metod-
stödet för riskanalysarbetet, i form av en frågemall. En 
fördjupad riskbedömning av myndighetens inköpspro-
cess har genomförts och ett antal åtgärder/kontrollsys-
tem har föreslagits för att öka rättssäkerheten, minska 
risken för påverkan och minska risken för att anställda 
begår oegentligheter medvetet eller omedvetet. Försla-
gen avser både förebyggande åtgärder samt kontrollsys-
tem i de olika processtegen inklusive efterhandskontrol-
ler. På polisregioner och avdelningar har utbildningar av 
medarbetare och chefer genomförts för att bland annat 
uppmärksamma och skapa förståelse för risker avseende 
korruption och jäv. 

Under året genomfördes en översyn av myndighetens 
styrdokument samt andra så kallade styrande doku-
ment. Syftet var att öka kvaliteten och tydligheten vid 
utformningen av styrdokument samt förbättra tillgäng-
ligheten till dessa inom myndigheten. Översynen har 
inbegripit de�nitioner, struktur, mallar samt förvaltning 
och hantering av styrdokument.

Myndighetens internrevision genomförde i enlighet 
med beslutad revisionsplan för 2018–2019 en gransk-
ning av processen för intern styrning och kontroll (ISK). 
Syftet med granskningen var att bedöma om processen 
för intern styrning och kontroll bedrivs enhetligt och 
effektivit inom Polismyndigheten. Den sammanfattande 
bedömningen är att be�ntlig styrning inte ger verksam-
heten alltigenom tydliga förutsättningar i ISK-arbetet. 
Det förekommer viss variation i tillämpningen av pro-
cessen. En mer enhetlig och effektiv process kan uppnås 
genom utvecklad styrning och därmed generera en 
större verksamhetsnytta.

För 2017 bedömde två av de sju polisregionerna att 
det förelåg brister avseende processen för den interna 

Intern styrning och kontroll  
vid Polismyndigheten
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styrningen och kontrollen. De identi�erade bristerna 
rörde framför allt att riskanalys och egenkontroll inte 
genomfördes för hela verksamheten. En polisregion 
redovisade brister i genomförande av beslutade kon-
trollåtgärder, uppföljning av vidtagna kontrollåtgärder 
samt dokumentation. En polisregion redovisade bris-
tande förmåga att omsätta och tillämpa nationella 
beslut/styrdokument på regional nivå. 

Båda polisregionerna genomförde under 2018 en för-
djupad riskanalys för hela verksamheten och nya rutiner 
och arbetssätt för riskhantering kopplat till planerings- 
och uppföljningsprocessen utarbetades. Enheterna på 
regional nivå har egna riskportföljer och hanterar 
löpande kontrollåtgärder och uppföljning av identi�e-
rade risker. Båda polisregionerna har också arbetat 
fram regionala checklistor för egenkontroll. En av polis-
regionerna har tagit fram ett stödjande underlag i form 
av checklista över regionala styrdokument och en över-
syn har genomförts av strukturer/former för beredning, 
samordning och kommunikation kring styrdokument.

Risker
Polismyndigheten fortsatte under 2018 arbetet med att 
utveckla den strategiska styrningen men ser att det även 
fortsättningsvis föreligger en väsentlig risk avseende 
styrningen, genom att förmågan till strategisk planering 
och styrning behöver stärkas. Dessutom behöver 
genomslaget för styrningen stärkas, till exempel får pro-
cesstyrningen inte i alla delar fullt genomslag i verksam-
heten. Risken utgörs bland annat av att det till viss del 
råder oklarheter i gränsdragningen mellan verksamhets-
ansvar och processansvar vilket kan leda till ineffektivi-
tet och otydlighet avseende ansvarsfördelning. 

Några av de vidtagna åtgärderna har varit att besluta 
om en ny långsiktig strategi, Strategi 2024. Strategin 
innehåller en ny vision, en uppdaterad verksamhetsidé, 
reviderade mål och ett antal strategiska initiativ för 
Polismyndigheten. Därutöver pågår en översyn av poli-
sens verksamhetsstyrning och styrmodell, och en natio-
nell handbok för processansvaret håller på att arbetas 
fram.

Brister i den interna styrningen  
och kontrollen
Polismyndigheten har identi�erat tre områden där det 
förelåg väsentliga brister på myndighetsövergripande 
nivå under 2018. Områdena är gränskontrollverksamhe-
ten, kompetensförsörjning samt tidredovisning. 

Gränskontrollverksamheten
Gränskontrollverksamheten brister i tillämpningen och 
efterlevnaden av Schengenregelverket för gränskontroll-
verksamheten. För Polismyndigheten handlar det om 
att säkerställa efterlevnad av bland annat Schengens 
gränskodex, Frontexförordningen och Eurosurförord-
ningen. De identi�erade bristerna omfattar bland annat 
polisens arbete med den normativa styrningen för 
gränskontrollen, resurssättning, utbildning, riskanalys 
och styrning och ledning av gränspolisverksamheten. 
Ett inriktningsbeslut om övergripande åtgärder har fat-
tats, och en handlingsplan för att komma till rätta med 
identi�erade brister har tagits fram. 

Kompetensförsörjning
Polismyndigheten har haft brister avseende kapaciteten 
att rekrytera för att i tid möta verksamhetens behov av 
kompetensförsörjning. För att åtgärda bristen genom-
fördes en omdisponering av personella resurser inom 
HR-avdelningen. HR-avdelningen tilldelades mer medel 
för att kunna möta verksamhetens kompetensförsörj-
ningsbehov. Därutöver har en förstärkning av externa 
resurser tillförts avdelningen. Dessa åtgärder har haft en 
viss positiv effekt men det är ett fortsatt ansträngt läge.

Tidredovisning
Polismyndigheten har brister i tidredovisningen. Detta 
påverkar möjligheterna att styra, leda och följa upp 
verksamheten samt att fördela kostnader avseende den 
avgifts�nansierade verksamheten. För att komma till 
rätta med bristerna har myndigheten under 2018 utrett 
möjligheterna till att göra förändringar i strukturen 
samt förenkla redovisningen till ett system. Stödmate-
rial har tagits fram till chefer och registervårdande akti-
viteter har genomförts. Den �nansiella styrningen gäl-
lande den avgifts�nansierade verksamheten har under 
året fortsatt att utvecklas, i syfte att förbättra förutsätt-
ningarna för kostnadsberäkning samt uppföljnings-
möjligheterna. En ny kalkyl- och uppföljningsmodell 
för avgifter har arbetats fram, och den ska användas för 
beräkning och uppföljning av verksamhetens kostnader 
från och med 2019. 
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Jag bedömer att det har funnits brister i den interna styrningen och kontrollen 
under den period som årsredovisningen avser enligt följande:

¢¢ Brister i tillämpningen och efterlevnaden av Schengenregelverket för 
gränskontrollverksamheten avseende bland annat polisens arbete med 
normativ styrning för gränskontrollen, resurssättning, utbildning,  
riskanalys samt styrning och ledning. Brist under hela 2018.

¢¢ Brister i myndighetens kapacitet att rekrytera för att i tid möta  
verksamhetens behov av kompetensförsörjning. Brist under hela 2018.

¢¢ Brister i Polismyndighetens tidredovisning. Brist under hela 2018.

Dessa brister kommenteras i avsnittet Brister i den interna styrningen och  
kontrollen.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm 19 februari 2019

Anders Thornberg
Rikspolischef

Årsredovisningens  
undertecknande 
samt bedömning av den interna styrningen och kontrollen
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I denna bilaga redogörs för osäkerheter i de system och 
underlag som ligger till grund för redovisningen och för 
centrala begrepp som förekommer i rapporten. Vi 
beskriver även kortfattat vilka faktorer som påverkar 
möjligheterna att bedöma den brottsförebyggande och 
den brottsuppklarande verksamheten. I tabellen nedan 
redogörs för den bedömningsgrund som förändring och 
utveckling förhålls till.

Tabell 1.1. Bedömningsgrund för resultatredovisningen

Förändring Uttrycks som att antalet/andelen...

± 0 % - 0,5 % är oförändrat/oförändrad

± > 0,5 % <= 2 % har ökat/minskat marginellt

± > 2 % <= 5 % har ökat/minskat något

± > 5 % <= 10 % har ökat/minskat

± > 10 % <= 25 % har ökat/minskat kraftigt

± > 25 % har ökat/minskat mycket kraftigt

Osäkerheter 
Tidredovisning
Kvaliteten i Polismyndighetens tidredovisning är brist-
fällig. Under 2017 genomfördes därför en förstudie vars 
övergripande uppdrag var att inventera och kartlägga 
olika delar av tidredovisningen samt göra en nuläges-
beskrivning. En direkt konsekvens av förstudien var att 
riktlinjerna för tidredoviningen uppdaterades för första 
gången sedan 2011. 

Under 2018 har �era åtgärder genomförts för att för-
bättra kvaliteten i tidredovisningen. Bland annat så 
genomfördes registervårdande aktiviteter för att åtgärda 
felaktigheter i tidredovisningssystemen. Dessutom togs 
det fram ett stödmaterial för chefer gällande tidredovis-
ning. Införandearbetet kring tidredovisning av avgifts-
�nansierad verksamhet fortsatte. Sedan tidigare har 
verksamhets- och insats/projektkoder tagits fram och 
nya riktlinjer införts. Inom ramen för projektet var det 
dock inte möjligt att samla all personal i enbart ett utav 
de två tidredovisningssystemen som idag används inom 
myndigheten. Orsaken till detta är bland annat utveck-
lingsarbetet inför över�yttningen till det nya HR-stödet. 
Det fortsatta arbetet med utveckling av polisens tidredo-
visning kommer i huvudsak att genomföras i den ordi-
narie verksamheten och inte i projektform.

Den bristande kvaliteten i tidredovisningen påver-
kade dock fortfarande kvaliteten i uppgifter som lämna-
des i årsredovisningen. Det gäller redovisningen av kost-
nad per prestation i utredningsverksamheten samt för 
serviceverksamheten (tillstånd) (se avsnitt Resultatredo-
visning/Utredning och lagföring), Polismyndighetens 
intäkter och kostnader per verksamhet (Finansiell redo-

visning/verksamhetens kostnader) och verksamhetsstatis-
tiken avseende arbetsproduktivitet (se avsnitt Resultat-
redovisning/Utredning och lagföring) och redovisad 
resurstid (bilaga 9).

Forensisk verksamhet
Från och med 31 oktober 2016 använder hela NFC 
ärendehanteringssystemet Forum. Alla nya ärenden till 
NFC registreras i Forum men pågående ärenden som 
redan �nns i TekPro i NFC Stockholm, NFC Syd och 
NFC Väst avslutas i TekPro vilket gjort att vi fortsatt 
under 2018 haft två system att förhålla oss till. Men i 
princip har inga nya ärenden registrats i TekPro under 
2018 hos NFC. Övergången till ett system har inneburit 
en viss förändring av de�nitioner som i praktiken tar sig 
uttryck i att vi räknar färre ärenden i Forum än vad som 
gjorts i TekPro, vilket påverkat statistiken under tidigare  
år. 

Öppna ärenden går inte att återskapa bakåt i tiden 
då dessa tas ut genom en ögonblicksbild den sista dagen 
i varje månad. Därför kan endast uppgifter om antal 
öppna ärenden redovisas från Forum under året och en 
total bild av antalet öppna ärenden endast ges för 31 
december 2018.

Centrala begrepp
Avsnittet innehåller information om centrala begrepp 
som används inom polisen och som förekommer i denna 
rapport.

Förenklat utredningsförfarande
Ärenden redovisade enligt 23 kap. 21 § tredje stycket och 
22 § rättegångsbalken (RB 23:21 och RB 23:22).   

Förundersökningsbegränsning
Förundersökningsbegränsning innebär att brottsutred-
ningar i vissa fall kan begränsas till de mest väsentliga 
delarna för att få en snabb och effektiv lagföring. Om 
polis och åklagare avstår från att utreda ett brott, det 
vill säga använder sig av förundersökningsbegränsning, 
handlar det oftast om att en och samma person är miss-
tänkt för många brott och att straffet inte skulle påver-
kas av om man utreder ännu ett. Syftet är att resurserna 
ska användas så effektivt som möjligt, i första hand till 
att utreda och lagföra andra brott.

Ordningsbot
Antal utfärdade ordningsbot avser de förseelser (främst 
tra�kförseelser) där den misstänkte på plats skriftligen 
godkänt ordningsbot eller godkännande genom att 
erlägga full betalning.

Bilaga 1 

Läsanvisningar
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Positivt lagföringsbeslut
Med positivt lagföringsbeslut avses brottsmisstankar 
där åklagare har fattat beslut om åtal, strafföreläggande 
eller åtalsunderlåtelse (LuL1 och övrigt). 

Resurstimmar
Utfall resurstid avser antal timmar som registrerats i 
polisens tidrapporteringssystem. Måttet innehåller 
redovisade timmar inklusive övertid. Från och med 2012 
kan även övertid och frånvaro redovisas separat. 

Utredning och lagföring
Med utredning avses den brottsutredande verksamhe-
ten. Den brottsutredande verksamheten delas in i plan-
lagd respektive händelsestyrd verksamhet. Den plan-
lagda verksamheten indelas i underrättelseverksamhet/
brottsanalys och planlagd spaning. Den händelsestyrda 
verksamheten indelas i anmälansupptagning, ingripan-
deverksamhet och fortsatt utredningsarbete. Med lag-
föring i polisverksamhet avses utfärdande av ordnings-
föreläggande (ordningsbot) och den där tillhörande 
administrationen.

Utredningstimmar
Med utredningstimmar avses totalt antal timmar som 
redovisats under verksamhetsgrenen utredning och lag-
föring.

Faktorer till hjälp att tolka och förstå den 
brottsförebyggande verksamhetens resultat
Att mäta hur många brott som förebyggts genom en viss 
insats är av förklarliga skäl svårt – hur ska vi kunna veta 
vad som hade skett om polisen inte genomfört en viss 
aktivitet? Det �nns ju vidare en mängd omständigheter 
utanför polisens kontroll som påverkar hur brottslig-
heten utvecklas. Detta avsnitt syftar till att kort belysa 
dessa faktorer för att öka förståelsen för komplexiteten i 
bedömningen av resultaten av polisens brottsförebyg-
gande, och i delar utredande, verksamhet.

Det �nns ingen källa som innehåller information om 
samtliga brott som begås i samhället. En stor del av de 
brott som begås upptäcks aldrig, eller kommer endast 
till de närmast berörda personernas kännedom. Därför 
är det inte möjligt att ge exakta svar på hur omfattande 
brottsligheten är, hur den ser ut eller hur den har utveck-
lats över tid.2 I Sverige �nns det dock tillgång till �era 
källor med uppgifter om brott, exempelvis kriminal- 
statistik och undersökningar om utsatthet för brott,  

1) Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

2) Brottsförebyggande rådet (Brå), 2012: Brottsutvecklingen i Sverige 2008–2011. 
Rapport 2012:13.

vilket gör det möjligt att kombinera information från de 
olika källorna. I vissa fall går det då att dra rimliga slut-
satser om brottsligheten och dess utveckling. När man 
betraktar statistik från olika källor �nns det ett antal 
begrepp som kan vara bra att känna till. Dessa är dold 
brottslighet, mörkertal och anmälningsbenägenhet.

Dold brottslighet
Det är långt ifrån alla brott som anmäls till polisen eller 
uppges i brottsofferundersökningar. Detta innebär att 
brottsvolymerna för många brottstyper underskattas i 
brottsofferundersökningar och brotten är betydligt �er 
än vad som framgår av kriminalstatistiken. Detta kallas 
också dold brottslighet. Den dolda brottslighetens stor-
lek är okänd och varierar mellan olika brottstyper, men 
antas för vissa brott vara mycket omfattande.

Mörkertal 
Mörkertalet utgörs av kvoten mellan det faktiska anta-
let brott3 och antalet uppgivna eller anmälda brott. Hur 
väl brottslighetens faktiska nivå speglas i olika källor 
beror på mörkertalets storlek. Då mörkertalet varierar 
mellan olika typer av brott är det svårt att på basis av 
kriminalstatistiken göra riktiga beskrivningar av den 
faktiska brottsstrukturen. De så kallade ingripande-
brotten (t.ex. narkotika-, tra�k- och skattebrott) som 
oftast anmäls och registreras som ett resultat av polisens 
och andra aktörers arbetsinsatser, har mycket stora 
mörkertal som beror på myndigheternas aktivitetsnivå.

Medborgarundersökningar som till exempel Brotts-
förebyggande rådets (Brå) Nationell trygghetsundersökning 
(NTU) har inte lika stora problem med mörkertal och 
förändringar i anmälningsbenägenheten som kriminal-
statistiken, även om en sådan problematik �nns även där. 
Medborgarundersökningar är därför generellt bättre för 
att bedöma brottslighetens struktur och utveckling. 
Nackdelen med dessa undersökningar är att inte alla 
brottstyper eller befolkningsgrupper kan studeras.

Anmälningsbenägenhet
Möjligheten att upptäcka ett brott och viljan att sedan 
anmäla brottet till polisen, är av avgörande betydelse för 
hur stor del av brottsligheten som anmäls och därmed 
kommer med i statistiken över anmälda brott. Detta 
kallas anmälningsbenägenhet. 

Anmälningsbenägenheten varierar dock kraftigt 
mellan olika typer av brott. När brott riktas direkt mot 
offret är brottets allvarlighetsgrad av stor betydelse för 
om brottet anmäls. Ju lindrigare brott, desto mindre 

3) Alla handlingar som enligt brottsbalken eller annan lag eller förordning är 
belagda med straff

Bilaga 1  Läsanvisningar, forts.
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sannolikhet är det för att brottet upptäcks och anmäls. 
Detta är anledningen till att grövre brott är överrepre-
senterade i anmälningsstatistiken. Andra faktorer som 
kan spela in är till exempel krav från försäkringsbolag.

Faktorer som påverkar möjligheten att 
redovisa och klara upp brott
Det �nns �era faktorer som påverkar möjligheten att 
redovisa och klara upp brott. En sådan faktor är att 
brottskategorierna och brotten i de olika brottskatego-
rierna har olika egenskaper. Dessa egenskaper bestäm-
mer till stor del resultatnivåerna och förklarar varför 
resultaten varierar mellan brottskategorierna. 

En annan faktor är att alla anmälda brott varken 
kan eller ska utredas. Detta innebär att alla anmälda 
brott inte heller kan klaras upp. Vid bedömning av poli-
sens utredningsresultat är det därför viktigt att förstå på 
vilket sätt brottets egenskaper, utredningsbarheten och 
uppklaringsbarheten påverkar resultatnivåerna. 

Förändringar i polisens utredningsresultat beror inte 
bara på vad som händer inom polisen, utan också på 
vad som händer i vår omvärld. Det är relativt vanligt att 
förändringar i polisens utredningsresultat beror på fak-
torer som i varierande grad är svåra eller omöjliga för 
polisen att påverka.

Brottets egenskaper
Polismyndigheten delar in brott i olika kategorier, till 
exempel våldsbrott, narkotikabrott och övriga brotts-
balksbrott. När man betraktar utredningsverksamhe-
tens resultat, till exempel utredningsandelen, skiljer sig 
resultaten markant åt mellan olika brottskategorier. 
Utredningsandelen för brottskategorierna narkotika-
brott, tra�kbrott och tillgrepp i butik ligger mellan ca 
54–59 procent, medan den för tillgreppsbrott (exkl. i 
butik) ligger på ca 10 procent.

Orsaken till dessa skillnader är att olika brott har 
olika egenskaper som hänger samman med brottsmodus 
och anmälningssätt. Dessa olika egenskaper påverkar 
även utredningsresultaten. Baserat på dess egenskaper 
kan brott delas in i tre grupper:
¢¢ Ingripandebrott
¢¢ Offerbrott med interaktion
¢¢ Offerbrott utan interaktion

Ingripandebrott 
Ingripandebrott har den egenskapen att polisen sam-
tidigt som man upprättar en brottsanmälan vanligtvis 
har en identi�erad misstänkt person. Dessa brott som 
vanligtvis anmäls av polisen, någon annan myndighet 
eller ett företag är därför förhållandevis enkla att klara 
upp. Möjligheten att redovisa och klara upp brott är 
hög i denna kategori. Ingripandebrott består i huvudsak 

av brottskategorierna narkotikabrott, tra�kbrott, till-
grepp i butik, övriga specialstraffrättsliga brott samt 
vissa bedrägeribrott m.m. och vissa övriga brottsbalks-
brott.

Offerbrott med interaktion
Offerbrott med interaktion har den egenskapen att off-
ret vanligtvis har konfronterats med gärningspersonen 
och kan ge ett signalement. Relativt ofta är också gär-
ningspersonen bekant med offret. Möjligheten att redo-
visa och klara upp brott ligger på en mellannivå i denna 
kategori. Offerbrott med interaktion består i huvudsak 
av brottskategorierna våldsbrott och övriga brott mot 
person.

Offerbrott utan interaktion
Offerbrott utan interaktion har den egenskapen att det 
är mindre vanligt att offret eller någon annan sett gär-
ningspersonen begå brottet. Detta gör att polisen har 
begränsat med information eller helt saknar informa-
tion. Möjligheten att redovisa och klara upp brott är 
därför låg i denna kategori i förhållande till övriga grup-
per. Offerbrott utan interaktion består i huvudsak av 
brottskategorierna tillgreppsbrott (exkl. i butik), skade-
görelsebrott samt vissa bedrägeribrott m.m. och vissa 
övriga brottsbalksbrott.

Utredningsbarhet och uppklaringsbarhet
Ytterligare en faktor som påverkar utredningsresultatet 
är andelen ärenden som bedöms kunna utredas. Enligt 
RB 23 kap. 1 § ska en förundersökning inledas så snart 
det �nns anledning anta att ett brott som hör under all-
mänt åtal har förövats. Förundersökning behöver dock 
inte inledas, om det är uppenbart att brottet inte går att 
utreda.

Polismyndigheten varken kan eller ska utreda alla 
anmälda brott. Det �nns en rad orsaker till detta. En 
förundersökning behöver, som nämnts ovan, inte in-
ledas om det är uppenbart att brottet inte går att utreda. 
Det är heller inte alltid motiverat, till exempel av  
processekonomiska skäl, att lägga ned stora utrednings-
resurser på att utreda alla brott. Vissa brott kan vara så 
genuint svårlösta att de åtgärder och resurser som skulle 
krävas för en utredningsframgång inte står i rimlig pro-
portion till brottets svårhetsgrad. Ibland är det inte ens 
teoretiskt möjligt att klara upp ett brott, till exempel i 
fall där den misstänkte har avlidit, där den misstänkte 
är underårig eller i fall där det visar sig att gärningen 
inte är ett brott. 
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Ur detta perspektiv kan brott delas in i tre kategorier:
1. Brott som endast kräver mer eller mindre  

rutinmässiga åtgärder för att klaras upp.
2. Brott som är möjliga att klara upp, men som kräver 

mer eller mindre omfattande utredningsåtgärder.
3. Brott som är så gott som omöjliga att klara upp.

Till kategori 1 hör brott där det redan �nns en misstänkt 
person när anmälan upprättas. Kategorin omfattar till 
exempel ingripandebrott som tra�kbrott och narkotika-
brott. Både utrednings- och uppklaringsbarheten är hög 
i denna kategori.

Till kategori 2 hör brott där det �nns vittnen eller 
tekniska spår i form av �ngeravtryck eller dna (t.ex. 

Bilaga 1  Läsanvisningar, forts.

vissa bostadsinbrott). Kategorin omfattar också allvar-
liga brott som mord, grova rån och överfallsvåldtäkter 
där alla möjligheter att klara upp brotten prövas vilket 
innebär att de kan vara mycket resurskrävande. Vid 
sådana fall då det helt saknas spår eller ledtrådar hör 
dessa brott dock till kategori 3. Utredningsbarheten är 
hög i denna kategori, medan uppklaringsbarheten varie-
rar från låg till medelnivå.

Till kategori 3 hör brott där det saknas vittnen eller 
misstänkta personer och där det inte heller �nns tek-
niska spår i form av exempelvis �ngeravtryck eller dna. 
Både utrednings- och uppklaringsbarheten är mycket 
låg i denna kategori.
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Tabell 2.1. Antal anställda fördelat på poliser och civilanställda

ANTAL ANSTÄLLDA FÖRÄNDRING (DECEMBER 2017)

Totalt Poliser totalt Civila totalt
Civila 

tillsvid. Totalt
Poliser 
totalt

Civila 
 totalt

Civila 
tillsvid.

Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal
Andel 

kvinnor Antal Antal Antal Antal Antal

Polisregion Bergslagen 1 905 43 % 1 380 32 % 525 71 % 500 50 21 29 18

Polisregion Mitt 2 131 45 % 1 499 34 % 632 72 % 611 139 75 64 60

Polisregion Nord 2 105 43 % 1 525 33 % 580 70 % 568 40 15 25 30

Polisregion Stockholm 6 798 43 % 5 040 34 % 1 758 69 % 1 726 -107 -62 -45 -23

Polisregion Syd 4 946 40 % 3 586 31 % 1 360 63 % 1 170 125 99 26 63

Polisregion Väst 4 812 43 % 3 606 33 % 1 206 72 % 1 176 158 86 72 91

Polisregion Öst 2 450 43 % 1 692 32 % 758 68 % 730 121 44 77 102

Totalt regioner 25 147 43 % 18 328 33 % 6 819 69 % 6 481 526 278 248 341

Andel vid region 83 %  91 %  66 %  66 %     

Ekonomiavdelningen 379 59 % 19 16 % 360 61 % 348 -32 2 -34 -33

HR-avdelningen 763 56 % 362 28 % 401 82 % 378 5 -1 6 15

Internrevision 13 62 % 4 25 % 9 78 % 9 0 0 0 0

It-avdelningen 810 31 % 22 9 % 788 32 % 782 76 -4 80 80

Kommunikations-
avdelningen 190 65 % 39 38 % 151 72 % 145 1 -1 2 1

Nationella operativa  
avdelningen1 1 656 42 % 1 108 29 % 548 68 % 522 114 41 73 73

Nationellt forensiskt  
centrum 520 65 % 19 26 % 501 66 % 485 27 -4 31 23

Rikspolischefens kansli 51 51 % 21 29 % 30 67 % 28 6 -4 10 8

Rättsavdelningen 755 74 % 74 22 % 681 80 % 640 16 -10 26 33

Särskilda utredningar 55 51 % 44 45 % 11 73 % 11 1 2 -1 -1

Totalt nationella 
 avdelningar 5 192 51 % 1 712 28 % 3 480 63 % 3 348 214 21 193 199

Andel vid nationella 
 avdelningar 17 %  9 %  34 %  34 %     

Polismyndigheten 30 339 44 % 20 040 33 % 10 299 67 % 9 829 740 299 441 540

1) Varav 236 anställda arbetar på EBM och 104 arbetar på utlandsstyrkan.

Bilaga 2 
Antal anställda fördelat på poliser och civilanställda
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Bilaga 3 
Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-,  
kärn- och stödkompetens

Tabell 3.1. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens

DECEMBER 2018 FÖRÄNDRING (DEC 2017)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel, %
 Andel 

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal Antal Antal

Polisregion Bergslagen Ej kodad 49 (3) 35 49 35 0 - 28 29 -1

Kärn 1 448 (76) 42 1 117 33 331 72 24 4 20

Ledning 206 (11) 25 190 22 16 56 -7 -8 1

Stöd 202 (11) 67 24 33 178 71 5 -4 9

Totalt 1 905   (100) 43 1 380 32 525 71 50 21 29

Polisregion Mitt Ej kodad 53 (2) 26 52 27 1 0 25 25 0

Kärn 1 723 (81) 47 1 238 36 485 73 110 36 74

Ledning 207 (10) 25 190 22 17 53 18 12 6

Stöd 148 (7) 67 19 47 129 70 -14 2 -16

Totalt 2 131  (100) 45 1 499 34 632 72 139 75 64

Polisregion Nord Ej kodad 37 (2) 35 37 35 0 - 17 17 0

Kärn 1 651 (78) 45 1 236 35 415 73 21 1 20

Ledning 234 (11) 25 217 23 17 47 4 2 2

Stöd 183 (9) 56 35 23 148 64 -2 -5 3

Totalt 2 105  (100) 43 1 525 33 580 70 40 15 25

Polisregion Stockholm Ej kodad 209 (3) 24 206 24 3 33 94 94 0

Kärn 5 147 (76) 44 3 879 35 1 268 70 -250 -193 -57

Ledning 827 (12) 35 755 32 72 67 46 36 10

Stöd 615 (9) 56 200 38 415 65 3 1 2

Totalt 6 798  (100) 43 5 040 34 1 758 69 -107 -62 -45

Polisregion Syd Ej kodad 142 (3) 26 139 25 3 67 70 73 -3

Kärn 3 858 (78) 41 2 884 34 974 62 110 35 75

Ledning 530 (11) 23 496 20 34 59 4 -1 5

Stöd 416 (8) 59 67 16 349 67 -59 -8 -51

Totalt 4 946 (100) 40 3 586 31 1 360 63 125 99 26

Polisregion Väst Ej kodad 121 (3) 30 121 30 0 - 80 80 0

Kärn 3 884 (81) 43 2 996 35 888 71 94 18 76

Ledning 473 (10) 31 432 27 41 73 -10 -12 2

Stöd 334 (7) 65 57 18 277 74 -6 0 -6

Totalt 4 812 (100) 43 3 606 33 1 206 72 158 86 72

Polisregion Öst Ej kodad 64 (3) 30 63 29 1 100 32 31 1

Kärn 1 981 (81) 43 1 416 33 565 68 101 16 85

Ledning 234 (10) 31 200 26 34 65 9 1 8

Stöd 171 (7) 64 13 8 158 68 -21 -4 -17

Totalt 2 450 (100) 43 1 692 32 758 68 121 44 77

Totalt regioner Ej kodad 675 (3) 28 667 27 8 50 346 349 -3

Kärn 19 692 (78) 43 14 766 35 4 926 69 210 -83 293

Ledning 2 711 (11) 29 2 480 26 231 63 64 30 34

Stöd 2 069 (8) 61 415 29 1 654 68 -94 -18 -76

Totalt 25 147 (100) 43 18 328 33 6 819 69 526 278 248

Ej kodad: Majoriteten av de som saknar kodning är tjänstlediga eller under praktiktjänstgöring.
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Tabell 3.1. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, forts.

DECEMBER 2018 FÖRÄNDRING (DEC 2017)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel, %
 Andel 

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal Antal Antal

Ekonomiavdelningen Ej kodad 1 (0) 0 0 - 1 0 0 0 0

Kärn 4 (1) 50 0  - 4 50 0 0 0

Ledning 64 (17) 61 4 25 60 63 4 1 3

Stöd 310 (82) 58 15 13 295 61 -36 1 -37

Totalt 379 (100) 59 19 16 360 61 -32 2 -34

HR-avdelningen Ej kodad 4 (1) 50 2 50 2 50 1 0 1

Kärn 38 (5) 34 33 27 5 80 -1 0 -1

Ledning 63 (8) 62 31 42 32 81 -8 -8 0

Stöd 658 (86) 57 296 26 362 82 13 7 6

Totalt 763 (100) 56 362 28 401 82 5 -1 6

Internrevision Ej kodad 0 (0) 0 0 - 0  - 0 0 0

Kärn 0 (0) 0 0 - 0 - -1 -1 0

Ledning 1 (8) 100 0 - 1 100 -1 -1 0

Stöd 12 (92) 58 4 25 8 75 2 2 0

Totalt 13 (100) 62 4 25 9 78 0 0 0

It-avdelningen Ej kodad 1 (0) 0 0 - 1 0 -7 0 -7

Kärn 5 (1) 20 0 - 5 20 -2 -1 -1

Ledning 85 (10) 52 4 25 81 53 -1 -1 0

Stöd 719 (89) 29 18 6 701 30 86 -2 88

Totalt 810 (100) 31 22 9 788 32 76 -4 80

Kommunikations- 
avdelningen

Ej kodad 1 (1) 100 0 - 1 100 0 0 0

Kärn 3 (2) 33 0 - 3 33 -1 0 -1

Ledning 23 (12) 74 4 50 19 79 -7 -3 -4

Stöd 163 (86) 64 35 37 128 71 9 2 7

Totalt 190 (100) 65 39 38 151 72 1 -1 2

Nationella operativa 
avdelningen

Ej kodad 85 (5) 36 82 37 3 33 12 10 2

Kärn 990 (60) 34 793 29 197 57 53 22 31

Ledning 170 (10) 33 142 24 28 79 2 -2 4

Stöd 411 (25) 64 91 26 320 75 47 11 36

Totalt 1 656 (100) 42 1 108 29 548 68 114 41 73

Nationellt Forensiskt
centrum

Ej kodad 3 (1) 33 1 0 2 50 3 1 2

Kärn 413 (79) 66 11 18 402 67 15 -4 19

Ledning 47 (9) 53 5 40 42 55 3 0 3

Stöd 57 (11) 67 2 50 55 67 6 -1 7

Totalt 520 (100) 65 19 26 501 66 27 -4 31

Rikspolischefens kansli Ej kodad 0 (0)  - 0 - 0 - -1 -1 0

Kärn 1 (2) 0 1 0 0 - -2 -1 -1

Ledning 6 (12) 50 4 25 2 100 -3 -2 -1

Stöd 44 (86) 52 16 31 28 64 12 0 12

Totalt 51 (100) 51 21 29 30 67 6 -4 10

Rättsavdelningen Ej kodad 2 (0) 50 0 - 2 50 1 0 1

Kärn 333 (44) 74 34 24 299 80 -23 -7 -16

Ledning 88 (12) 57 28 14 60 77 8 1 7

Stöd 332 (44) 78 12 33 320 80 30 -4 34

Totalt 755 (100) 74 74 22 681 80 16 -10 26

Ej kodad: Majoriteten av de som saknar kodning är tjänstlediga eller under praktiktjänstgöring.
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Tabell 3.1. Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens, forts.

DECEMBER 2018 FÖRÄNDRING (DEC 2017)

Totalt Poliser Civila Totalt Poliser Civila

Antal Andel, %
 Andel 

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal
Andel 

kvinnor, % Antal Antal Antal

Särskilda utredningar Ej kodad 0 (0) - 0 - 0 - 0 0 0

Kärn 36 (6%) 39 33 42 3 0 4 4 0

Ledning 7 (13) 71 7 71 0  - -2 -2 0

Stöd 12 (22) 75 4 25 8 100 -1 0 -1

Totalt 55 (100) 51 44 45 11 73 1 2 -1

Totalt nationella 
 avdelningar

Ej kodad 97 (2) 37 85 36 12 42 9 10 -1

Kärn 1 823 (35) 49 905 29 918 69 42 12 30

Ledning 554 (11) 50 229 28 325 66 -5 -17 12

Stöd 2 718 (52) 54 493 26 2 225 60 168 16 152

Totalt 5 192 (100) 51 1 712 28 3 480 63 214 21 193

Polismyndigheten Ej kodad 772 (3) 29 752 28 20 45 355 359 -4

Kärn 21 515 (71) 44 15 671 34 5 844 69 252 -71 323

Ledning 3 265 (11) 33 2 709 26 556 65 59 13 46

Stöd 4 787 (16) 57 908 28 3 879 64 74 -2 76

Totalt 30 339  (100) 44 20 040 33 10 299 67 740 299 441

Ej kodad: Majoriteten av de som saknar kodning är tjänstlediga eller under praktiktjänstgöring.

Bilaga 3 Antal anställda fördelat på kompetenskategorierna lednings-,  
kärn- och stödkompetens, forts.
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Bilaga 4 
Sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro

 

Tabell 4.1. Sjukfrånvaro1, långtidssjukfrånvaro2 och andel långtidssjukfrånvaro3, %

2017 2018

Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro

Polisregion Bergslagen Kvinnor 5,6 3,5 62,5 6,3 4,2 66,0

Män 2,7 1,6 57,9 2,2 1,1 47,6

Totalt 4,0 2,4 60,7 4,0 2,4 60,1

Polisregion Mitt Kvinnor 5,8 3,9 66,6 5,5 3,5 64,0

Män 2,3 1,1 48,0 2,2 0,8 37,4

Totalt 3,8 2,3 60,4 3,7 2,0 55,2

Polisregion Nord Kvinnor 6,7 4,7 69,8 5,5 3,5 63,1

Män 2,6 1,6 60,4 2,4 1,4 57,5

Totalt 4,4 2,9 66,6 3,7 2,3 61,1

Polisregion Stockholm Kvinnor 6,4 4,1 65,3 6,2 3,9 63,1

Män 2,7 1,4 50,0 2,9 1,4 49,1

Totalt 4,3 2,6 59,8 4,3 2,5 57,9

Polisregion Syd Kvinnor 6,4 4,1 63,9 5,8 3,4 58,1

Män 2,8 1,5 51,6 2,4 1,0 40,5

Totalt 4,2 2,5 58,9 3,8 1,9 51,3

Polisregion Väst Kvinnor 6,2 4,1 66,4 5,5 3,3 60,0

Män 3,2 1,8 55,3 3,2 1,7 52,3

Totalt 4,5 2,8 61,8 4,2 2,4 56,6

Polisregion Öst Kvinnor 4,8 2,9 60,6 4,6 2,6 57,4

Män 2,4 1,3 52,7 2,4 1,1 45,9

Totalt 3,4 2,0 57,4 3,3 1,7 52,6

Totalt regioner Kvinnor 6,1 4,0 65,2 5,7 3,5 61,5

Män 2,8 1,5 53,0 2,6 1,3 47,7

Totalt 4,2 2,5 60,5 4,0 2,2 56,2

1) Andel sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid.

2) Andel sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar, av tillgänglig arbetstid.

3) Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.
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Tabell 4.2. Sjukfrånvaro1, långtidssjukfrånvaro2 och andel långtidssjukfrånvaro3, %

2017 2018

Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro Sjukfrånvaro
Långtids- 

sjukfrånvaro
Andel långtids-

sjukfrånvaro

Ekonomiavdelningen Kvinnor 5,7 3,9 67,9 4,0 2,5 63,6

Män 2,6 1,7 66,1 1,6 0,6 38,8

Totalt 4,6 3,1 67,6 3,0 1,7 58,2

HR-avdelningen Kvinnor 4,0 2,7 67,7 3,2 2,2 67,9

Män 1,7 0,9 50,3 2,2 1,3 60,4

Totalt 3,0 1,9 63,2 2,7 1,8 65,2

Internrevision4 Kvinnor - - - -  - -

Män - - - - - -

Totalt 7,7 6,4 82,9 1,6 0,0 0,0

It-avdelningen Kvinnor 5,3 3,8 71,9 4,5 2,9 64,3

Män 3,2 1,9 59,8 4,1 3,0 73,2

Totalt 3,9 2,5 65,0 4,2 3,0 70,2

Kommunikationsavdelningen Kvinnor 6,5 5,4 83,3 4,3 3,2 73,7

Män 1,3 0,6 44,0 1,6 0,8 47,7

Totalt 4,5 3,6 78,9 3,3 2,3 68,9

Nationella operativa
avdelningen

Kvinnor 5,7 3,2 56,0 5,8 3,3 55,9

Män 2,1 1,0 46,8 1,8 0,7 38,4

Totalt 3,5 1,9 52,7 3,4 1,7 50,5

Nationellt forensiskt  centrum Kvinnor 4,0 2,6 65,5 3,6 2,3 64,5

Män 2,8 2,1 74,9 1,4 0,6 42,2

Totalt 3,6 2,5 68,2 2,8 1,7 60,4

Rikspolischefens kansli Kvinnor 10,5 9,3 88,6 10,3 9,2 89,5

Män 5,2 3,4 65,6 3,7 3,3 89,5

Totalt 7,8 6,3 80,8 7,1 6,4 89,5

Rättsavdelningen Kvinnor 6,2 4,6 75,0 6,2 4,7 75,0

Män 4,7 3,6 76,7 3,6 2,3 65,5

Totalt 5,8 4,3 75,4 5,5 4,0 73,4

Särskilda utredningar Kvinnor 2,2 0,0 0,0 1,9 0,6 34,6

Män 1,5 0,0 0,0 3,1 2,2 71,4

Totalt 1,8 0,0 0,0 2,5 1,4 57,3

Totalt nationella Kvinnor 5,3 3,6 67,7 4,8 3,2 65,6

avdelningar Män 2,6 1,5 58,4 2,5 1,4 57,8

Totalt 4,0 2,6 64,7 3,7 2,3 63,0

Polismyndigheten Kvinnor 5,9 3,9 65,7 5,6 3,5 62,2

Män 2,7 1,5 53,8 2,6 1,3 49,1

Totalt 4,1 2,5 61,2 3,9 2,2 57,3

1) Andel sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid.

2) Andel sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar, av tillgänglig arbetstid.

3) Långtidssjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.

4) På grund av lågt antal anställda redovisas enbart totalangivelsen.

Bilaga 4 Sjukfrånvaro, långtidssjukfrånvaro och andel långtidssjukfrånvaro, forts.
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Bilaga 5 
Antal anställda, årsarbetskrafter och medeltal anställda  
fördelat på poliser och civilanställda

Tabell 5.1. Antal anställda1, årsarbetskrafter2 och medeltal anställda fördelat på poliser och civilanställda

Antal anställda  
december 2018

Antal årsarbetskrafter 
januari–december 2018 Medeltal anställda

Totalt
Poliser 
 totalt Civila  totalt Totalt

Poliser 
 totalt Civila  totalt 2017 2018

Polisregion Bergslagen 1 905 1 380 525 1 671 1 215 457 1 858 1 873

Polisregion Mitt 2 131 1 499 632 1 862 1 315 547 2 002 2 066

Polisregion Nord 2 105 1 525 580 1 844 1 335 510 2 056 2 092

Polisregion Stockholm 6 798 5 040 1 758 5 792 4 270 1 522 6 957 6 855

Polisregion Syd 4 946 3 586 1 360 4 310 3 137 1 173 4 804 4 859

Polisregion Väst 4 812 3 606 1 206 4 171 3 149 1 022 4 656 4 704

Polisregion Öst 2 450 1 692 758 2 136 1 487 649 2 348 2 379

Totalt regioner 25 147 18 328 6 819 21 787 15 908 5 880 24 681 24 828

Andel vid region 83 % 91 % 66 % 82 % 91 % 66 % 83 % 83 %

Ekonomiavdelningen 379 19 360 358 18 339 417 392

HR-avdelningen 763 362 401 689 345 344 776 747

Internrevision 13 4 9 12 4 8 14 14

It-avdelningen 810 22 788 700 23 677 735 761

Kommunikationsavdelningen 190 39 151 170 39 131 186 189

Nationella operativa avdelningen 1 656 1 108 548 1 501 1 053 448 1 562 1 593

Nationellt forensiskt centrum 520 19 501 453 18 435 482 517

Rikspolischefens kansli 51 21 30 44 19 26 40 45

Rättsavdelningen 755 74 681 642 71 570 754 763

Särskilda utredningar 55 44 11 53 43 10 50 54

Totalt nationella avdelningar 5 192 1 712 3 480 4 623 1 634 2 989 5 016 5 074

Andel vid nationella avdelningar 17 % 9 % 34 % 18 % 9 % 34 % 17 % 17 %

Polismyndigheten 30 339 20 040 10 299 26 410 17 542 8 869 29 697 29 902

1) Med anställd avses person som avlönas med månadslön.

2) Med årsarbetskraft avses anställd personal omräknat till heltidsarbete. Tjänstledighet, långtidssjukfrånvaro samt föräldraledighet och vård av barn är borträknad. 
 Korrigering för semester, kortare sjukfrånvaro, övertid och kompensationsledighet har inte gjorts. Definition enligt ESV 2008:3, ESV 2008 Ekonomiadministrativa 
bestämmelser för statlig verksamhet.
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Bilaga 6 
Åldersstruktur vid polisregioner och nationella avdelningar  
inom Polismyndigheten

Tabell 6.1. Polismyndigheten, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 180 719 1 025 1 243 958 719 663 637 362 24 6 530

Män 255 1 105 1 749 2 195 1 997 1 649 1 576 1 370 1 454 160 13 510

Totalt 435 1 824 2 774 3 438 2 955 2 368 2 239 2 007 1 816 184 20 040

Civila Kvinnor 325 812 853 786 953 931 902 702 550 55 6 869

Män 148 394 420 435 513 470 435 331 245 39 3 430

Totalt 473 1 206 1 273 1 221 1 466 1 401 1 337 1 033 795 94 10 299

Totalt Kvinnor 505 1 531 1 878 2 029 1 911 1 650 1 565 1 339 912 79 13 399

Män 403 1 499 2 169 2 630 2 510 2 119 2 011 1 701 1 699 199 16 940

Totalt 908 3 030 4 047 4 659 4 421 3 769 3 576 3 040 2 611 278 30 339

Andel av anställda 3 % 10 % 13 % 15 % 15 % 12 % 12 % 10 % 9 % 1 % 100 %

Tabell 6.2. Polisregion Bergslagen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 19 50 74 77 66 45 44 34 30 2 441

Män 23 75 125 155 139 111 97 96 108 10 939

Totalt 42 125 199 232 205 156 141 130 138 12 1 380

Civila Kvinnor 30 45 49 50 56 46 39 33 24 2 374

Män 8 23 18 18 13 18 18 18 14 3 151

Totalt 38 68 67 68 69 64 57 51 38 5 525

Totalt Kvinnor 49 95 123 127 122 91 83 67 54 4 815

Män 31 98 143 173 152 129 115 114 122 13 1 090

Totalt 80 193 266 300 274 220 198 181 176 17 1 905

Andel av anställda 4 % 10 % 14 % 16 % 14 % 12 % 10 % 10 % 9 % 1 % 100 %

Tabell 6.3. Polisregion Mitt, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 16 57 75 103 95 66 40 45 18 1 516

Män 24 91 125 163 151 118 111 99 97 4 983

Totalt 40 148 200 266 246 184 151 144 115 5 1 499

Civila Kvinnor 37 67 52 46 59 60 63 44 23 1 452

Män 6 26 26 23 23 31 18 16 8 3 180

Totalt 43 93 78 69 82 91 81 60 31 4 632

Totalt Kvinnor 53 124 127 149 154 126 103 89 41 2 968

Män 30 117 151 186 174 149 129 115 105 7 1 163

Totalt 83 241 278 335 328 275 232 204 146 9 2 131

Andel av anställda 4 % 11 % 13 % 16 % 15 % 13 % 11 % 10 % 7 % 0 % 100 %
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Tabell 6.4. Polisregion Nord, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 9 54 82 112 85 64 43 42 14 1 506

Män 17 66 123 217 180 148 106 87 73 2 1 019

Totalt 26 120 205 329 265 212 149 129 87 3 1 525

Civila Kvinnor 10 45 50 38 56 53 68 47 37 2 406

Män 14 14 23 26 25 25 17 12 17 1 174

Totalt 24 59 73 64 81 78 85 59 54 3 580

Totalt Kvinnor 19 99 132 150 141 117 111 89 51 3 912

Män 31 80 146 243 205 173 123 99 90 3 1 193

Totalt 50 179 278 393 346 290 234 188 141 6 2 105

Andel av anställda 2 % 9 % 13 % 19 % 16 % 14 % 11 % 9 % 7 % 0 % 100 %

Tabell 6.5. Polisregion Stockholm, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 38 201 276 276 232 201 216 171 99 5 1 715

Män 55 311 484 545 444 406 418 302 314 46 3 325

Totalt 93 512 760 821 676 607 634 473 413 51 5 040

Civila Kvinnor 73 176 151 146 154 160 144 101 87 15 1 207

Män 39 68 72 68 77 69 60 63 34 1 551

Totalt 112 244 223 214 231 229 204 164 121 16 1 758

Totalt Kvinnor 111 377 427 422 386 361 360 272 186 20 2 922

Män 94 379 556 613 521 475 478 365 348 47 3 876

Totalt 205 756 983 1 035 907 836 838 637 534 67 6 798

Andel av anställda 3 % 11 % 14 % 15 % 13 % 12 % 12 % 9 % 8 % 1 % 100 %

Tabell 6.6. Polisregion Syd, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 30 162 180 259 172 89 89 93 42 1 1 117

Män 59 237 373 404 371 279 228 217 267 34 2 469

Totalt 89 399 553 663 543 368 317 310 309 35 3 586

Civila Kvinnor 83 129 110 95 105 89 93 84 66 8 862

Män 44 84 63 60 59 52 52 45 32 7 498

Totalt 127 213 173 155 164 141 145 129 98 15 1 360

Totalt Kvinnor 113 291 290 354 277 178 182 177 108 9 1 979

Män 103 321 436 464 430 331 280 262 299 41 2 967

Totalt 216 612 726 818 707 509 462 439 407 50 4 946

Andel av anställda 4 % 12 % 15 % 17 % 14 % 10 % 9 % 9 % 8 % 1 % 100 %
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Bilaga 6 Åldersstruktur vid polisregioner och nationella avdelningar  
inom Polismyndigheten, forts.

Tabell 6.7. Polisregion Väst, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 40 131 189 247 177 125 94 125 76 4 1 208

Män 51 200 292 397 379 271 283 251 243 31 2 398

Totalt 91 331 481 644 556 396 377 376 319 35 3 606

Civila Kvinnor 31 104 121 95 105 128 114 90 71 7 866

Män 9 43 55 51 43 40 38 32 23 6 340

Totalt 40 147 176 146 148 168 152 122 94 13 1 206

Totalt Kvinnor 71 235 310 342 282 253 208 215 147 11 2 074

Män 60 243 347 448 422 311 321 283 266 37 2 738

Totalt 131 478 657 790 704 564 529 498 413 48 4 812

Andel av anställda 3 % 10 % 14 % 16 % 15 % 12 % 11 % 10 % 9 % 1 % 100 %

Tabell 6.8. Polisregion Öst, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 28 63 119 104 72 49 40 36 30 1 542

Män 26 122 164 199 160 115 114 112 123 15 1 150

Totalt 54 185 283 303 232 164 154 148 153 16 1 692

Civila Kvinnor 22 61 87 57 64 70 58 53 38 4 514

Män 9 33 35 36 35 23 32 19 20 2 244

Totalt 31 94 122 93 99 93 90 72 58 6 758

Totalt Kvinnor 50 124 206 161 136 119 98 89 68 5 1 056

Män 35 155 199 235 195 138 146 131 143 17 1 394

Totalt 85 279 405 396 331 257 244 220 211 22 2 450

Andel av anställda 3 % 11 % 17 % 16 % 14 % 10 % 10 % 9 % 9 % 1 % 100 %

Tabell 6.9. Totalt regioner, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 180 718 995 1 178 899 639 566 546 309 15 6 045

Män 255 1 102 1 686 2 080 1 824 1 448 1 357 1 164 1 225 142 12 283

Totalt 435 1 820 2 681 3 258 2 723 2 087 1 923 1 710 1 534 157 18 328

Civila Kvinnor 286 627 620 527 599 606 579 452 346 39 4 681

Män 129 291 292 282 275 258 235 205 148 23 2 138

Totalt 415 918 912 809 874 864 814 657 494 62 6 819

Totalt Kvinnor 466 1 345 1 615 1 705 1 498 1 245 1 145 998 655 54 10 726

Män 384 1 393 1 978 2 362 2 099 1 706 1 592 1 369 1 373 165 14 421

Totalt 850 2 738 3 593 4 067 3 597 2 951 2 737 2 367 2 028 219 25 147

Andel av anställda 3 % 11 % 14 % 16 % 14 % 12 % 11 % 9 % 8 % 1 % 100 %
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Tabell 6.10. Ekonomiavdelningen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3

Män 0 0 0 0 0 1 1 2 12 0 16

Totalt 0 0 0 0 0 1 1 5 12 0 19

Civila Kvinnor 3 11 13 11 30 44 45 36 23 3 219

Män 1 6 7 13 25 17 22 31 18 1 141

Totalt 4 17 20 24 55 61 67 67 41 4 360

Totalt Kvinnor 3 11 13 11 30 44 45 39 23 3 222

Män 1 6 7 13 25 18 23 33 30 1 157

Totalt 4 17 20 24 55 62 68 72 53 4 379

Andel av anställda 1 % 4 % 5 % 6 % 15 % 16 % 18 % 19 % 14 % 1 % 100 %

Tabell 6.11. HR-avdelningen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 1 8 13 12 21 18 18 7 3 101

Män 0 0 16 27 44 46 45 47 30 6 261

Totalt 0 1 24 40 56 67 63 65 37 9 362

Civila Kvinnor 3 31 33 47 52 38 44 37 36 6 327

Män 2 2 5 9 16 12 13 9 6 0 74

Totalt 5 33 38 56 68 50 57 46 42 6 401

Totalt Kvinnor 3 32 41 60 64 59 62 55 43 9 428

Män 2 2 21 36 60 58 58 56 36 6 335

Totalt 5 34 62 96 124 117 120 111 79 15 763

Andel av anställda 1 % 4 % 8 % 13 % 16 % 15 % 16 % 15 % 10 % 2 % 100 %

Tabell 6.12. Internrevision, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Män 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4

Civila Kvinnor 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 7

Män 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2

Totalt 0 0 1 1 1 2 3 0 1 0 9

Totalt Kvinnor 0 0 1 1 1 2 2 0 1 0 8

Män 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5

Totalt 0 0 1 1 1 2 3 2 3 0 13

Andel av anställda 0 % 0 % 8 % 8 % 8 % 15 % 23 % 15 % 23 % 0 % 100 %
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Tabell 6.13. It-avdelningen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2

Män 0 0 0 0 4 0 4 0 12 0 20

Totalt 0 0 0 0 4 1 4 0 13 0 22

Civila Kvinnor 2 19 23 15 38 36 48 36 33 1 251

Män 8 49 56 54 83 100 84 53 43 7 537

Totalt 10 68 79 69 121 136 132 89 76 8 788

Totalt Kvinnor 2 19 23 15 38 37 48 36 34 1 253

Män 8 49 56 54 87 100 88 53 55 7 557

Totalt 10 68 79 69 125 137 136 89 89 8 810

Andel av anställda 1 % 8 % 10 % 9 % 15 % 17 % 17 % 11 % 11 % 1 % 100 %

Tabell 6.14. Kommunikationsavdelningen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 1 1 1 3 3 3 2 1 15

Män 0 0 1 1 0 3 3 8 7 1 24

Totalt 0 0 2 2 1 6 6 11 9 2 39

Civila Kvinnor 0 3 5 12 28 22 22 7 9 0 108

Män 0 2 3 6 5 12 6 4 5 0 43

Totalt 0 5 8 18 33 34 28 11 14 0 151

Totalt Kvinnor 0 3 6 13 29 25 25 10 11 1 123

Män 0 2 4 7 5 15 9 12 12 1 67

Totalt 0 5 10 20 34 40 34 22 23 2 190

Andel av anställda 0 % 3 % 5 % 11 % 18 % 21 % 18 % 12 % 12 % 1 % 100 %

Tabell 6.15. Nationella operativa avdelningen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 19 47 40 50 73 60 24 3 316

Män 0 3 44 84 117 136 151 123 124 10 792

Totalt 0 3 63 131 157 186 224 183 148 13 1 108

Civila Kvinnor 20 33 43 45 60 60 43 45 25 1 375

Män 4 12 11 23 45 31 28 12 6 1 173

Totalt 24 45 54 68 105 91 71 57 31 2 548

Totalt Kvinnor 20 33 62 92 100 110 116 105 49 4 691

Män 4 15 55 107 162 167 179 135 130 11 965

Totalt 24 48 117 199 262 277 295 240 179 15 1 656

Andel av anställda 1 % 3 % 7 % 12 % 16 % 17 % 18 % 14 % 11 % 1 % 100 %

Bilaga 6 Åldersstruktur vid polisregioner och nationella avdelningar  
inom Polismyndigheten, forts.
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Tabell 6.16. Nationellt forensiskt centrum, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 5

Män 0 0 0 0 0 2 2 3 7 0 14

Totalt 0 0 0 1 1 2 3 4 8 0 19

Civila Kvinnor 8 37 40 55 58 49 43 27 13 1 331

Män 2 17 19 25 42 22 22 8 9 4 170

Totalt 10 54 59 80 100 71 65 35 22 5 501

Totalt Kvinnor 8 37 40 56 59 49 44 28 14 1 336

Män 2 17 19 25 42 24 24 11 16 4 184

Totalt 10 54 59 81 101 73 68 39 30 5 520

Andel av anställda 2 % 10 % 11 % 16 % 19 % 14 % 13 % 8 % 6 % 1 % 100 %

Tabell 6.17. Rikspolischefens kansli, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 6

Män 0 0 1 0 2 2 0 3 7 0 15

Totalt 0 0 2 0 2 3 1 3 9 1 21

Civila Kvinnor 0 0 0 1 2 4 6 2 5 0 20

Män 0 0 1 4 0 0 2 2 0 1 10

Totalt 0 0 1 5 2 4 8 4 5 1 30

Totalt Kvinnor 0 0 1 1 2 5 7 2 7 1 26

Män 0 0 2 4 2 2 2 5 7 1 25

Totalt 0 0 3 5 4 7 9 7 14 2 51

Andel av anställda 0 % 0 % 6 % 10 % 8 % 14 % 18 % 14 % 27 % 4 % 100 %

Tabell 6.18. Rättsavdelningen, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 1 1 4 1 1 5 2 1 16

Män 0 0 1 3 4 5 8 14 22 1 58

Totalt 0 0 2 4 8 6 9 19 24 2 74

Civila Kvinnor 3 51 74 72 82 69 70 60 57 4 542

Män 2 15 26 19 21 17 21 7 9 2 139

Totalt 5 66 100 91 103 86 91 67 66 6 681

Totalt Kvinnor 3 51 75 73 86 70 71 65 59 5 558

Män 2 15 27 22 25 22 29 21 31 3 197

Totalt 5 66 102 95 111 92 100 86 90 8 755

Andel av anställda 1 % 9 % 14 % 13 % 15 % 12 % 13 % 11 % 12 % 1 % 100 %
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Tabell 6.19. Särskilda utredningar, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 0 0 2 1 3 0 1 13 0 20

Män 0 0 0 0 2 6 5 4 7 0 24

Totalt 0 0 0 2 3 9 5 5 20 0 44

Civila Kvinnor 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 8

Män 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3

Totalt 0 0 1 0 4 2 1 0 3 0 11

Totalt Kvinnor 0 0 1 2 4 4 0 1 16 0 28

Män 0 0 0 0 3 7 6 4 7 0 27

Totalt 0 0 1 2 7 11 6 5 23 0 55

Andel av anställda 0 % 0 % 2 % 4 % 13 % 20 % 11 % 9 % 42 % 0 % 100 %

Tabell 6.20. Totalt nationella avdelningar, antal

–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65– Totalt

Poliser Kvinnor 0 1 30 65 59 80 97 91 53 9 485

Män 0 3 63 115 173 201 219 206 229 18 1 227

Totalt 0 4 93 180 232 281 316 297 282 27 1 712

Civila Kvinnor 39 185 233 259 354 325 323 250 204 16 2 188

Män 19 103 128 153 238 212 200 126 97 16 1 292

Totalt 58 288 361 412 592 537 523 376 301 32 3 480

Totalt Kvinnor 39 186 263 324 413 405 420 341 257 25 2 673

Män 19 106 191 268 411 413 419 332 326 34 2 519

Totalt 58 292 454 592 824 818 839 673 583 59 5 192

Andel av anställda 1 % 6 % 9 % 11 % 16 % 16 % 16 % 13 % 11 % 1 % 100 %

Bilaga 6 Åldersstruktur vid polisregioner och nationella avdelningar  
inom Polismyndigheten, forts.
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Bilaga 7 
Internationell civil krishantering och insatsnära verksamhet

Tabell 7.1. Tilldelade medel enligt regleringsbrevet avseende internationell civil krishantering1   
(förvaltningskostnader redovisas separat från insatserna)

Insatser, utgiftsområde 7 Tilldelat anslag 2018 Utfall per 2018-12-31

Insatser inom ramen för EU Högst 52 000 000 46 716 534

EUAM Irak 4 053 578

EUAM Ukraina 17 331 040

EUBAM Libyen 1 519 448

EUBAM Rafah 134 802

EUBAM Moldavien/Ukraina 2 226

EULEX Kosovo 14 989 606

EUMM Georgien 2 805 413

EU Office in Kosovo 396 771

EUPOL Afghanistan 2 381

EUPOL COPPS 5 481 269

Insatser inom ramen för FN Högst 93 000 000 68 431 449

CICIG Guatemala 2 069 721

MINUSCA CAR 3 152 304

MINUSMA Mali 9 583 870

MINUJUSTH Haiti 4 549 907

MONUSCO DR Kongo 9 926 476

UNAMID Sudan 194 475

UNVMC Colombia 3 542 129

UNMIL Liberia 1 217 334

UNMISS Sydsudan 27 230 530

UNSMIL Libyen 1 311 954

UNSOM Somalia 5 652 749

Insatser inom ramen för OSSE Högst 24 000 000 14 589 309

OSSE Gukovo-Donetsk 442 846

OSSE Kosovo 4 383 544

OSSE Ukraina 9 762 919

Insatsnära verksamhet Högst 22 0000 000 10 307 320

Personal vid högkvarter Högst 8 000 000 6 691 602

Förvaltningskostnader Högst 24 000 000 24 000 000

TOTALT ANSLAG UO7(högst) 187 000 000 170 736 214

1)     Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12, 20, 41, 42, 43, 44 Internationell civil krishantering,  
2018-12-18, UD2018/14222/ES.

Tabell 7.2. Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet1 (förvaltningskostnader redovisas separat  
från insatserna)

Insatser, utgiftsområde 5 Tilldelat anslag 2018 Utfall per 2018-12-31

Totalt anslag U05 Högst 5 600 000 4 837 364

HQ-tjänster vid EU EEAS (2 pers.) 3 437 364

UNFICYP Cypern Högst 1 400 000 1 400 000

1)     Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, 2018-06-28, UD2018/10480/IU (delvis), 
UD2018/10774/KH.
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Bilaga 7  Internationell civil krishantering och insatsnära verksamhet, forts.

Tabell 7.3. Numerär, svensk polispersonal i insatser inom internationell civil krishantering  
(exklusive HQ-tjänster och insatsnära verksamhet)

Antal årsarbetskrafter  
i insatsen 2018

Antal svenska polisanställda  
i insatsen per den 1 januari 2018

Antal svenska polisanställda  
i insatsen per den 31 december 2018

Insats Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Insatser inom ramen för EU 10,68 24,34 35,02 6 20 26 12 22 34

EUAM Irak 0 2,72 2,72 0 2 2 0 1 1

EUAM Ukraina 3,34 10,32 13,66 1 8 9 4 7 11

EUBAM Libyen 0 1,17 1,17 0 1 1 0 1 1

EUBAM Rafah 0 0,10 0,10 0 0 0 0 1 1

EULEX Kosovo 4,18 6,79 10,97 3 9 12 4 7 11

EU-kontoret i Kosovo 0 0,25 0,25 0 0 0 0 1 1

EUMM Georgien 2,28 0 2,28 2 0 2 3 0 3

EUPOL COPPS 0,88 2,99 3,87 0 0 0 1 4 5

Insatser inom ramen för FN 16,78 29,21 45,99 18 19 37 22 33 55

CICIG Guatemala 0 1,33 1,33 0 1 1 0 2 2

MINUSCA CAR 0,03 1,90 1,93 0 2 2 1 4 5

MINUSMA Mali 1,57 4,50 6,07 2 1 3 2 5 7

MINUJUSTH Haiti 1,03 1,80 2,83 4 2 6 1 2 3

MONUSCO DR Kongo 4,78 2,28 7,06 3 3 6 7 3 10

UNFICYP Cypern 0,68 0,68 1,36 0 0 0 1 1 2

UNVMC Colombia 0,10 2,13 2,23 1 3 4 0 2 2

UNMIL Liberia 0,26 0,35 0,61 1 2 3 0 0 0

UNMISS Sydsudan 5,52 12,88 18,40 4 3 7 8 12 20

UNSMIL Libyen 0,80 0 0,80 1 0 1 1 0 1

UNSOM Somalia 2,01 1,36 3,37 2 2 4 1 2 3

Insatser inom ramen för OSSE 4,63 6,44 11,07 2 4 6 7 9 16

OSSE Kosovo 0 3,38 3,38 0 3 3 0 3 3

OSSE Ukraina 4,63 2,68 7,31 2 1 3 7 5 12

OSSE ryska gränskontrollen vid 
Gukovo-Donetsk 0 0,38 0,38 0 0 0 0 1 1

Tjänster vid högkvarter 0,34 6,58 6,92 0 6 6 1 7 8

EU, Bryssel 0 2,58 2,58 0 2 2 0 4 4

FN, New York 0 3 3 0 3 3 0 3 3

OSSE, Wien 0,34 1 1,34 0 1 1 1 0 1

Totalt 32,43 66,57 99,00 26 49 75 42 71 113

Procentuell fördelning 32,76 67,24 100 34,67 65,33 100 37,17 62,83 100
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Bilaga 8 
Servicenivåer för PKC och telefonväxel

Tabell 8.1. Servicenivåer PKC. Andel hanterade samtal inom 3 minuter, %

Månad 2016 2017 2018

Januari 60 73 66

Februari 62 72 66

Mars 72 77 56

April 67 71 33

Maj 67 68 25

Juni 65 74 31

Juli 63 74 34

Augusti 64 72 32

September 71 71 21

Oktober 64 70 27

November 69 73 35

December 68 68 45

Totalt 66 72 39

Tabell 8.2. Servicenivåer telefonväxel. Andel hanterade samtal inom 60 sekunder, %

Månad 2016 2017 2018

Januari1 84 97 67

Februari 80 96 70

Mars 74 95 67

April 65 76 53

Maj 68 55 55

Juni 67 53 49

Juli 69 61 53

Augusti 74 60 58

September 76 77 63

Oktober 78 68 59

November 83 69 64

December 90 64 79

Totalt 75 72 60

1)  Angivelser för 2016 och 2017 har korrigerats på grund av tidigare felaktig inmatning.
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Bilaga 9 

Ärendestatistik

Bilagan innehåller en uppsättning av centrala mått och 
indikatorer som används inom Polismyndigheten för att 
följa upp och bedöma resultatet inom viktiga delar av 
polisens verksamhet som till exempel utredning och lag-
föring. 

Bilagan inleds med en förklaring av de förekom-
mande måtten/indikatorerna och därefter redovisas 
utfallen för perioden 2016–2018 samt förändringen mel-
lan 2017 och 2018.

Antal inkomna ärenden
Antal inkomna/upprättade handlingar/anmälningar 
som registrerats, diarieförts och godkänts (gransknings-
datum �nns) i polisens diarium. Tra�kärenden som 
resulterat i en på plats godkänd ordningsbot ingår inte i 
detta mått, inte heller tra�kärenden som härrör från 
automatisk tra�kövervakning (ATK). Ett ärende kan 
omfatta �era brott.  

Antal anmälda brott
Antal anmälda brott som registrerats i ärenden. Ärendet 
ska vara granskat för att brotten i ärendet ska räknas med 
i statistiken över anmälda brott (brott i tra�kärenden som 
resulterat i en på plats godkänd ordningsbot ingår inte i 
detta mått). För brottskategorierna tra�kbrott och nar-
kotikabrott är detta en prestation då brotten anmäls av 
polisen, så kallade egeninitierade ärenden. 

Antal öppna ärenden totalt 
Ett öppet ärende är ett inkommet ärende som ej är 
avslutat i Polismyndighetens diarium. Antal öppna 
ärenden beräknas per den sista varje månad vid fast-
ställt körningstillfälle nästföljande månad.

Antal öppna ärenden äldre än 12 månader
Antal öppna ärenden beräknas per den sista varje månad 
vid fastställt körningstillfälle nästföljande månad. Indi-
katorn visar antalet ärenden som vid körningstillfället 
varit öppna längre än 12 månader.

Medelgenomströmningstid (dagar)  
för bearbetade ärenden  
Genomströmningstid beräknas för avslutade ärenden 
som uppfyller villkoret att förundersökning är inledd 
eller utredning enligt RB 23:22 �nns, det vill säga summa 
genomströmningstid i dagar för ingående avslutade ären-
den. För att man ska få fram medelgenomströmningsti-
den dividerar man antalet dagar med antalet slutredovi-
sade ärenden med inledd förundersökning (FU) eller där 
förenklade redovisningsförfaranden till åklagare (RB 
23:22 m.m.) använts. Genomströmningstiden räknas 
från det att ett ärende inkommit till dess att det avslutas.

Medelgenomströmningstid (dagar)  
för ärenden redovisade till åklagare
Genomströmningstid beräknas för samtliga avslutade 
ärenden som uppfyller villkoret att vara slutredovisade 
till åklagare och därmed avslutade i Polismyndighetens 
diarium, det vill säga summa genomströmningstid i 
dagar för ärenden redovisade till åklagare. Detta antal 
dagar divideras med antal ärenden redovisade till åkla-
gare. Genomströmningstiden räknas från det att ett 
ärende inkommit till dess att det avslutas.

Antal ärenden redovisade till åklagare  
per 1 500 utredningstimmar
Antal ärenden som redovisats till åklagare dividerat 
med totalt antal resurstimmar för utredning och lag-
föring multiplicerat med 1 500 resurstimmar (�ktiv års-
arbetskraft). 

Antal bearbetade ärenden per 1 500 utredningstimmar
Antal bearbetade ärenden dividerat med totalt antal 
resurstimmar för utredning och lagföring multiplicerat 
med 1 500 resurstimmar (�ktiv årsarbetskraft).  

Antal ärenden redovisade till åklagare
Antal ärenden som redovisats till åklagare avser de 
brottsärenden som i polisens register redovisats till åkla-
gare och därmed avslutats i Polismyndighetens diarium. 
Innehåller ärenden som redovisats till åklagare med:
¢¢ FU-protokoll
¢¢ FU-anteckning
¢¢ RB 23:22

Antal bearbetade ärenden
Antal slutredovisade ärenden med inledd förundersök-
ning (FU) eller där förenklade redovisningsförfaranden 
till åklagare (RB 23:22 m.m.) använts. Beslut om förun-
dersökning ska ha fattats med en av beslutskoderna 
nedan:
¢¢ Förundersökning inleds
¢¢ Förundersökning utvidgas
¢¢ Förundersökning övertas
¢¢ Förundersökning anses inledd genom tvångsåtgärd
¢¢ Utredning jml. RB 23:22.

Antal nedlagda ärenden
Antal ärenden som slutredovisats genom nedläggning 
innan utredning startats eller nedläggning av pågående 
utredning. Ärendet läggs ned genom beslut av Polis-
myndigheten eller av Åklagarmyndigheten.

I beräkning av antal nedlagda ärenden räknas det 
sista beslutet om nedläggning per ärende inom sök- 
perioden. Eventuella andra slutredovisningar i samma 
ärende påverkar inte antalsräkningen.
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Antal avslutade ärenden ej inledd förundersökning
Antal avslutade ärenden där förundersökning inte 
inletts, exklusive ärenden där förenklade redovisnings-
förfaranden (RB 23:22 m.m.) använts.

Antal avslutade ärenden
Antal slutredovisade ärenden, det vill säga slutredo-
visade till åklagare, nedlagda, överlämnade till annan 
myndighet och därmed avslutade i Polismyndighetens 
diarium.

I beräkning av totalt antal avslutade ärenden räknas 
den sista slutredovisningshändelsen per ärende inom 
sökperioden. Slutredovisningshändelser räknas obero-
ende av om sista åtgärden i ärendet inom sökperioden är 
en återupptagning och ärendet därmed är öppet.

Utredningsandel (andel ärenden redovisade till 
åklagare av bearbetade ärenden)
Antal ärenden som redovisats till åklagare dividerat 
med antal bearbetade ärenden. 

Redovisningsandel (andel ärenden redovisade till 
åklagare av avslutade ärenden)
Antal ärenden som redovisats till åklagare dividerat 
med antal avslutade ärenden. 

Nedläggningsandel (andel nedlagda ärenden av 
avslutade ärenden)
Antal nedlagda ärenden dividerat med antal avslutade 
ärenden. 

Förundersökningsandel (andel ärenden med inledd 
förundersökning av avslutade ärenden)
Förundersökningsandel beräknas genom formeln 
1-(avslutade ärenden ej inledd FU/Avslutade ärenden).

Lagföringskvot 
Andel positiva lagföringsbeslut av beslutade brottsmiss-
tankar i ärenden där förundersökning letts av polis eller 
åklagare.  Måttet används som ett kvalitetsmått på fär-
diga förundersökningar.

Effektiv lagföringskvot 
Andel positiva lagföringsbeslut, exklusive åtalsunder-
låtelse övrigt, av beslutade brottsmisstankar i ärenden 
där förundersökning letts av Polismyndigheten eller 
Åklagarmyndigheten.
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Tabell 9.1 Antal inkomna ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018   2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 129 629 125 670 124 870 -807 -0,6

Övriga brott mot person 86 211 89 268 87 527 -1 734 -1,9

Skadegörelsebrott 154 594 163 687 173 168 9 481 5,8

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 419 376 406 333 369 492 -36 841 -9,1

Summa Brottsområde 1 789 810 784 958 755 057   -29 901 -3,8

Brottsområde 2

Narkotikabrott 50 123 55 395 60 412 5 017 9,1 

Trafikbrott 135 477 148 691 153 609 4 918 3,3

Summa Brottsområde 2 185 600 204 086 214 021   9 935 4,9

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 45 297 42 184 38 800 -3 384 -8,0

Bedrägeribrott m.m. 157 968 146 554 165 499 18 945 12,9

Ekonomiska brott2 161 151 148 -3 -2,0

Övriga BrB-brott 38 680 39 836 40 052 216 0,5

Övriga SSR-brott 30 261 31 385 33 805 2 420 7,7

Summa Brottsområde 3 272 367 260 110 278 304   18 194 7,0

Totalt 1 247 777 1 249 154 1 247 382   -1 772 -0,1

Tabell 9.2 Antal anmälda brott

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018   2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott1 172 131 165 603 166 761 1 158 0,7

Övriga brott mot person 121 507 137 807 138 190 383 0,3 

Skadegörelsebrott 194 310 180 463 188 964 8 501 4,7 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 445 298 431 295 393 377 -37 918 -8,8 

Summa Brottsområde 1 933 246 915 168 887 292 -27 876 -3,0 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 89 839 99 198 105 747 6 549 6,6 

Trafikbrott 168 386 182 328 185 565 3 237 1,8 

Summa Brottsområde 2 258 225 281 526 291 312 9 786 3,5 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 48 544 45 385 41 954 -3 431 -7,6 

Bedrägeribrott m.m. 222 514 219 210 275 049 55 839 25,5 

Ekonomiska brott2 249 300 235 -65 -21,7 

Övriga BrB-brott 58 028 60 239 59 087 -1 152 -1,9 

Övriga SSR-brott 44 740 46 959 51 077 4 118 8,8 

Summa Brottsområde 3 374 075 372 093 427 402 55 309 14,9 

Totalt 1 565 546 1 568 787 1 606 006 37 219 2,4 

1) En revidering av brottskategorierna våldsbrott och övriga brott mot person har gjorts där brottet olaga tvång flyttats från brott mot person till våldsbrott.  
Detta medför här att redovisningen för år 2017 här skiljer sig något från årsredovisning 2017.

2) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.

Bilaga 9  Ärendestatistik, forts.
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Tabell 9.3 Antal öppna ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018   2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott1 34 671 34 641 34 644 3 0,0

Övriga brott mot person 12 767 12 899 12 273 -626 -4,9

Skadegörelsebrott 4 991 4 450 3 936 -514 -11,6

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 18 097 16 638 13 671 -2 967 -17,8

Summa Brottsområde 1 70 526 68 628 64 524   -4 104 -6,0

Brottsområde 2

Narkotikabrott 13 105 14 237 14 576 339 2,4 

Trafikbrott 19 455 18 375 17 528 -847 -4,6

Summa Brottsområde 2 32 560 32 612 32 104   -508 -1,6 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 7 250 6 655 5 977 -678 -10,2

Bedrägeribrott m.m. 27 224 26 232 30 582 4 350 16,6

Ekonomiska brott2 55 85 98 13 15,3

Övriga BrB-brott 10 359 11 347 11 034 -313 -2,8

Övriga SSR-brott 9 058 8 706 8 556 -150 -1,7

Summa Brottsområde 3 53 946 53 025 56 247   3 222 6,1

Totalt 157 032 154 265 152 875   -1 390 -0,9

Tabell 9.4 Antal öppna ärenden äldre än 12 månader

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 3 713 3 810 4 278 468 12,3

Övriga brott mot person 1 388 1 716 1 769 53 3,1

Skadegörelsebrott 590 467 527 60 12,8

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 2 228 1 930 1 852 -78 -4,0

Summa Brottsområde 1 7 919 7 923 8 426 503 6,3

Brottsområde 2

Narkotikabrott 1 245 1 266 1 428 162 12,8

Trafikbrott 1 763 1 611 1 602 -9 -0,6

Summa Brottsområde 2 3 008 2 877 3 030 153 5,3

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 704 664 660 -4 -0,6 %

Bedrägeribrott m.m. 7 650 8 524 9 650 1 126 13,2 %

Ekonomiska brott2 17 32 49 17 53,1 %

Övriga BrB-brott 2 321 2 833 3 138 305 10,8 %

Övriga SSR-brott 2 043 2 056 2 099 43 2,1 %

Summa Brottsområde 3 12 735 14 109 15 596 1 487 10,5 %

Totalt 23 662 24 909 27 052 2 143 8,6 %

1) En revidering av brottskategorierna våldsbrott och övriga brott mot person har gjorts där brottet olaga tvång flyttats från brott mot person till våldsbrott.  
Detta medför här att redovisningen för år 2017 här skiljer sig något från årsredovisning 2017.

2) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Bilaga 9  Ärendestatistik, forts.

Tabell 9.5 Medelgenomströmningstid för bearbetade ärenden

Dagar Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018   2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 93 107 107 0 0,2

Övriga brott mot person 79 84 87 4 4,3

Skadegörelsebrott 87 96 93 -3 -3,0

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 63 67 67 -1 -0,8

Summa Brottsområde 1 80 89 90 1 1,4

Brottsområde 2

Narkotikabrott 87 92 87 -5 -5,5

Trafikbrott 82 90 83 -8 -8,4

Summa Brottsområde 2 84 91 84 -6 -7,1

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 59 74 72 -2 -2,9

Bedrägeribrott m.m. 150 137 134 -3 -2,1

Ekonomiska brott1 213 127 124 -3 -2,4

Övriga BrB-brott 122 125 139 14 10,8

Övriga SSR-brott 133 145 130 -15 -10,1

Summa Brottsområde 3 120 122 121 -1 -0,5

Totalt 92 98 97 -1 -1,1

Tabell 9.6 Medelgenomströmningstid för ärenden redovisade till åklagare

Dagar Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018   2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 144 164 168 4 2,2

Övriga brott mot person 158 175 201 26 14,9 

Skadegörelsebrott 153 164 161 -2 -1,4 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 126 142 142 0 0,3 

Summa Brottsområde 1 142 160 166 6 3,7 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 100 104 102 -2 -1,7 

Trafikbrott 74 83 79 -4 -4,8 

Summa Brottsområde 2 85 92 89 -3 -3,0 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 50 64 62 -1 -1,8 

Bedrägeribrott m.m. 332 267 307 40 15,1 

Ekonomiska brott1 329 115 566 451 392,0 

Övriga BrB-brott 180 196 207 11 5,6

Övriga SSR-brott 120 159 120 -39 -24,4 

Summa Brottsområde 3 131 140 147 7 5,2

Totalt 113 121 122 1 0,7

1) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 9.7 Antal ärenden redovisade till åklagare per 1 500 utredningstimmar

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 4,2 3,7 3,9 0,1 3,9

Övriga brott mot person 8,9 8,1 7,5 -0,6 -7,9

Skadegörelsebrott 11,9 12,4 12,2 -0,2 -1,2

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 3,9 3,5 3,5 0,0 0,1

Summa Brottsområde 1 4,6 4,2 4,3 0,1 2,3

Brottsområde 2

Narkotikabrott 36,0 41,3 42,5 1,2 2,9

Trafikbrott 62,8 69,2 74,5 5,3 7,7

Summa Brottsområde 2 47,6 53,4 55,7 2,3 4,4

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 114,5 114,8 102,5 -12,4 -10,8

Bedrägeribrott m.m. 14,3 13,6 14,4 0,8 5,6

Ekonomiska brott1 0,1 0,1 0,1 -0,1 -54,2

Övriga BrB-brott 7,0 7,8 7,9 0,1 1,2

Övriga SSR-brott 20,3 18,8 20,2 1,4 7,4

Summa Brottsområde 3 22,8 21,8 21,2 -0,6 -2,8 

Totalt 13,3 13,0 13,5 0,5 3,6 

Antal utredningstimmar för avdelningen för Särskilda utredningar har exkluderats. Dessa har tidigare ingått.  Förändringarna är mycket små.

Tabell 9.8 Antal bearbetade ärenden per 1 500 utredningstimmar

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 24,2 22,3 22,7 0,4 1,9

Övriga brott mot person 91,5 88,2 69,7 -18,5 -20,9

Skadegörelsebrott 69,4 68,6 63,0 -5,6 -8,1

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 38,2 38,3 33,8 -4,5 -11,7

Summa Brottsområde 1 34,4 33,1 31,3 -1,7 -5,3

Brottsområde 2

Narkotikabrott 59,7 69,6 72,1 2,5 3,6 

Trafikbrott 115,4 132,5 138,4 5,9 4,5

Summa Brottsområde 2 83,7 96,9 99,5 2,7 2,7

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 184,8 193,6 173,5 -20,1 -10,4 

Bedrägeribrott m.m. 101,8 100,6 102,1 1,6 1,5

Ekonomiska brott1 1,4 1,0 0,9 -0,1 -8,5

Övriga BrB-brott 38,0 44,7 43,0 -1,7 -3,8

Övriga SSR-brott 56,4 54,9 58,7 3,8 6,9

Summa Brottsområde 3 75,4 78,3 76,6 -1,7 -2,2

Totalt 47,7 48,1 47,4 -0,8 -1,8

Antal utredningstimmar för avdelningen för Särskilda utredningar har exkluderats. Dessa har tidigare ingått. Förändringarna är mycket små.

1) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Bilaga 9  Ärendestatistik, forts.

Tabell 9.9 Antal ärenden redovisade till åklagare

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 19 051 18 528 18 594 66 0,4

Övriga brott mot person 4 391 4 655 5 303 648 13,9

Skadegörelsebrott 3 053 3 314 3 195 -119 -3,6

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 9 126 8 351 8 269 -82 -1,0

Summa Brottsområde 1 35 621 34 848 35 361 513 1,5

Brottsområde 2

Narkotikabrott 28 930 32 111 35 260 3 149 9,8

Trafikbrott 38 384 41 255 43 624 2 369 5,7

Summa Brottsområde 2 67 314 73 344 78 884 5 518 7,5

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 22 078 20 361 18 775 -1 586 -7,8

Bedrägeribrott m.m. 8 345 8 979 9 355 376 4,2

Ekonomiska brott1 7 8 4 -4 -50,0 

Övriga BrB-brott 4 461 4 641 4 990 349 7,5

Övriga SSR-brott 7 539 7 616 7 983 367 4,8

Summa Brottsområde 3 42 430 41 605 41 107 -498 -1,2

Totalt 145 365 149 819 155 352 5 533 3,7

Tabell 9.10 Antal bearbetade ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 109 854 110 476 108 774 -1 702 -1,5

Övriga brott mot person 45 316 50 532 49 426 -1 106 -2,2

Skadegörelsebrott 17 769 18 375 16 475 -1 900 -10,3

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 90 531 92 097 80 418 -11 679 -12,7

Summa Brottsområde 1 263 470 271 480 255 093 -16 387 -6,0

Brottsområde 2

Narkotikabrott 48 047 54 082 59 814 5 732 10,6

Trafikbrott 70 498 79 014 81 089 2 075 2,6

Summa Brottsområde 2 118 545 133 096 140 903 7 807 5,9

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 35 630 34 325 31 789 -2 536 -7,4

Bedrägeribrott m.m. 59 606 66 181 66 308 127 0,2

Ekonomiska brott1 110 74 74 0 0,0

Övriga BrB-brott 24 131 26 638 27 241 603 2,3

Övriga SSR-brott 20 949 22 253 23 209 956 4,3

Summa Brottsområde 3 140 426 149 471 148 621 -850 -0,6

Totalt 522 441 554 047 544 617 -9 430 -1,7

1) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.

164 POLISENS ÅRSREDOVISNING 2018BILAGOR BILAGA 9



Tabell 9.11 Antal nedlagda ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott1 108 347 109 097 107 917 -1 180 -1,1 %

Övriga brott mot person 80 737 85 100 83 518 -1 582 -1,9 %

Skadegörelsebrott 151 895 161 617 171 268 9 651 6,0 %

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 414 657 404 191 368 505 -35 686 -8,8 %

Summa Brottsområde 1 755 636 760 005 731 208 -28 797 -3,8 %

Brottsområde 2

Narkotikabrott 20 195 22 966 25 862 2 896 12,6 %

Trafikbrott 91 059 104 227 107 421 3 194 3,1 %

Summa Brottsområde 2 111 254 127 193 133 283 6 090 4,8 %

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 22 836 23 270 21 568 -1 702 -7,3 %

Bedrägeribrott m.m. 149 859 140 312 154 162 13 850 9,9 %

Ekonomiska brott2 96 55 52 -3 -5,5 %

Övriga BrB-brott 33 148 34 481 33 862 -619 -1,8 %

Övriga SSR-brott 22 291 24 240 26 127 1 887 7,8 %

Summa Brottsområde 3 228 230 222 358 235 771 13 413 6,0 %

Totalt 1 095 120 1 109 556 1 100 262 -9 294 -0,8 %

Tabell 9.12 Antal avslutade ärenden ej inledd förundersökning

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott1 17 208 16 776 17 735 959 5,7 

Övriga brott mot person 39 713 39 194 39 441 247 0,6 

Skadegörelsebrott 137 007 146 401 157 836 11 435 7,8

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 332 077 319 408 295 354 -24 054 -7,5

Summa Brottsområde 1 526 005 521 779 510 366 -11 413 -2,2

Brottsområde 2

Narkotikabrott 853 765 993 228 29,8

Trafikbrott 63 651 71 977 74 833 2 856 4,0 

Summa Brottsområde 2 64 504 72 742 75 826 3 084 4,2

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 8 946 8 931 8 151 -780 -8,7

Bedrägeribrott m.m. 98 328 82 808 96 962 14 154 17,1

Ekonomiska brott2 56 45 51 6 13,3

Övriga BrB-brott 13 855 12 721 13 567 846 6,7 

Övriga SSR-brott 8 935 9 734 11 130 1 396 14,3

Summa Brottsområde 3 130 120 114 239 129 861 15 622 13,7

Totalt 720 629 708 760 716 053 7 293 1,0

1) En revidering av brottskategorierna våldsbrott och övriga brott mot person har gjorts där brottet olaga tvång flyttats från brott mot person till våldsbrott.  
Detta medför här att redovisningen för år 2017 här skiljer sig något från årsredovisning 2017.

2) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 9.13 Antal avslutade ärenden

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott1 127 062 127 252 126 509 -743 -0,6

Övriga brott mot person 85 029 89 726 88 867 -859 -1,0 

Skadegörelsebrott 154 776 164 776 174 311 9 535 5,8

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 422 608 411 505 375 772 -35 733 -8,7 

Summa Brottsområde 1 789 475 793 259 765 459 -27 800 -3,5

Brottsområde 2

Narkotikabrott 48 900 54 847 60 807 5 960 10,9

Trafikbrott 134 149 150 991 155 922 4 931 3,3

Summa Brottsområde 2 183 049 205 838 216 729 10 891 5,3

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 44 576 43 256 39 940 -3 316 -7,7

Bedrägeribrott m.m. 157 934 148 989 163 270 14 281 9,6 

Ekonomiska brott2 166 119 125 6 5,0

Övriga BrB-brott 37 986 39 359 40 808 1 449 3,7

Övriga SSR-brott 29 884 31 987 34 339 2 352 7,4 

Summa Brottsområde 3 270 546 263 710 278 482 14 772 5,6

Totalt 1 243 070 1 262 807 1 260 670 -2 137 -0,2

Tabell 9.14 Utredningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 17,3 16,8 17,1 0,3 1,9 

Övriga brott mot person 9,7 9,2 10,7 1,5 16,5 

Skadegörelsebrott 17,2 18,0 19,4 1,4 7,5 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 10,1 9,1 10,3 1,2 13,4 

Summa Brottsområde 1 13,5 12,8 13,9 1,0 8,0 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 60,2 59,4 58,9 -0,4 -0,7

Trafikbrott 54,4 52.2 53,8 1,6 3,0

Summa Brottsområde 2 56,8 55,1 56,0 0,9 1,6

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 62,0 59,3 59,1 -0,3 -0,4

Bedrägeribrott m.m. 14,0 13,6 14,1 0,5 4,0

Ekonomiska brott2 6,4 10,8 5,4 -5,4 -50,0

Övriga BrB-brott 18,5 17,4 18,3 0,9 5,1

Övriga SSR-brott 36,0 34,2 34,4 0,2 0,5

Summa Brottsområde 3 30,2 27,8 27,7 -0,2 -0,6

Totalt 27,8 27,0 28,5 1,5 5,5

1) En revidering av brottskategorierna våldsbrott och övriga brott mot person har gjorts där brottet olaga tvång flyttats från brott mot person till våldsbrott.  
Detta medför här att redovisningen för år 2017 här skiljer sig något från årsredovisning 2017.

2) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 9.15 Redovisningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 15,0 14,6 14,7 0,1 0,9 

Övriga brott mot person 5,2 5,2 6,0 0,8 15,0 

Skadegörelsebrott 2,0 2,0 1,8 -0,2 -8,9 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 2,2 2,0 2,2 0,2 8,4 

Summa Brottsområde 1 4,5 4,4 4,6 0,2 5,2 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 59,2 58,5 58,0 -0,6 -1,0 

Trafikbrott 28,6 27,3 28,0 0,7 2,4 

Summa Brottsområde 2 36,8 35,6 36,4 0,8 2,1 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 49,5 47,1 47,0 -0,1 -0,1 

Bedrägeribrott m.m. 5,3 6,0 5,7 -0,3 -4,9 

Ekonomiska brott1 4,2 6,7 3,2 -3,5 -52,4 

Övriga BrB-brott 11,7 11,8 12,2 0,4 3,7 

Övriga SSR-brott 25,2 23,8 23,2 -0,6 -2,4 

Summa Brottsområde 3 15,7 15,8 14,8 -1,0 -6,4 

Totalt 11,7 11,9 12,3% 0,5 3,9 

Tabell 9.16 Nedläggningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 85,3 85,7 85,3 -0,4 -0,5 

Övriga brott mot person 95,0 94,8 94,0 -0,9 -0,9 

Skadegörelsebrott 98,1 98,1 98,3 0,2 0,2 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 98,1 98,2 98,1 -0,2 -0,2 

Summa Brottsområde 1 95,7 95,8 95,5 -0,3 -0,3 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 41,3 41,9 42,5 0,7 1,6 

Trafikbrott 67,9 69,0 68,9 -0,1 -0,2 

Summa Brottsområde 2 60,8 61,8 61,5 -0,3 -0,5 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 51,2 53,8 54,0 0,2 0,4 

Bedrägeribrott m.m. 94,9 94,2 94,4 0,2 0,3 

Ekonomiska brott1 57,8 46,2 41,6 -4,6 -10,0 

Övriga BrB-brott 87,3 87,6 83,0 -4,6 -5,3 

Övriga SSR-brott 74,6 75,8 76,1 0,3 0,4 

Summa Brottsområde 3 84,4 84,3 84,7 0,3 0,4 

Totalt 88,1 87,9 87,3 -0,6 -0,7 

1) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 9.17 Förundersökningsandel, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 86,5 86,8 86,0 -0,8 -1,0

Övriga brott mot person 53,3 56,3 55,6 -0,7 -1,2

Skadegörelsebrott 11,5 11,2 9,5 -1,7 -15,2

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 21,4 22,4 21,4 -1,0 -4,4 

Summa Brottsområde 1 33,4 34,2 33,3 -0,9 -2,6

Brottsområde 2

Narkotikabrott 98,3 98,6 98,4 -0,2 -0,2

Trafikbrott 52,6 52,3 52,0 -0,3 -0,6 

Summa Brottsområde 2 64,8 64,7 65,0 0,4 0,5

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 79,9 79,4 79,6 0,2 0,3

Bedrägeribrott m.m. 37,7 44,4 40,6 -3,8 -8,6

Ekonomiska brott1 66,3 62,2 59,2 -3,0 -4,8

Övriga BrB-brott 63,5 67,7 66,8 -0,9 -1,4

Övriga SSR-brott 70,1 69,6 67,6 -2,0 -2,8

Summa Brottsområde 3 51,9 56,7 53,4 -3,3 -5,8

Totalt 42,0 43,9 43,2 -0,7 -1,5

Tabell 9.18 Lagföringskvot, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 87,1 86,8 87,9 1,0 1,2 

Övriga brott mot person 86,0 83,3 85,5 2,2 2,6 

Skadegörelsebrott 84,0 84,5 83,8 -0,7 -0,9 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 88,5 88,0 88,8 0,8 0,9 

Summa Brottsområde 1 86,9 86,2 87,2 1,0 1,2 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 97,1 96,5 96,5 0,0 0,0 

Trafikbrott 95,4 94,9 95,6 0,7 0,8 

Summa Brottsområde 2 96,2 95,7 96,1 0,4 0,4 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 97,1 97,0 97,4 0,4 0,4 

Bedrägeribrott m.m. 90,7 86,8 89,8 2,8 3,3 

Ekonomiska brott1 100,0 100,0 50,0 -50,0 -50,0 

Övriga BrB-brott 89,6 86,2 90,2 3,8 4,4 

Övriga SSR-brott 92,6 92,1 93,7 1,6 1,7 

Summa Brottsområde 3 92,9 90,9 92,6 1,7 1,9 

Totalt 93,1 92,2 93,1 0,9 1,0 

1) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.
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Tabell 9.19 Effektiv lagföringskvot, %

Andel Förändring, andel Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 86,4 86,6 87,7 1,1 1,2 

Övriga brott mot person 84,5 82,0 84,6 2,6 3,2 

Skadegörelsebrott 80,3 80,9 81,7 0,8 1,0 

Tillgreppsbrott (exkl. i butik) 86,7 86,3 87,5 1,2 1,4 

Summa Brottsområde 1 85,5 85,1 86,5 1,4 1,6 

Brottsområde 2

Narkotikabrott 88,0 89,8 89,5 -0,3 -0,4 

Trafikbrott 88,0 89,4 90,4 1,0 1,1 

Summa Brottsområde 2 88,0 89,6 90,0 0,4 0,4 

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 86,2 88,7 89,4 0,8 0,9 

Bedrägeribrott m.m. 89,5 86,2 88,1 1,8 2,1 

Ekonomiska brott1 99,4 100,0 50,0 -50,0 -50,0 

Övriga BrB-brott 88,0 84,8 89,1 4,2 5,0 

Övriga SSR-brott 85,5 86,6 88,7 2,1 2,4 

Summa Brottsområde 3 87,6 86,9 88,7 1,8 2,1 

Totalt 87,3 87,8 88,9 1,1 1,2 

1) Ekonomiska brott hanteras av Ekobrottsmyndigheten.

Tabell 9.20 Resurstid för verksamheten, totalt och per arbetsflöde

Antal Förändring, antal Förändring, %

2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

KV Kärnverksamhet inom rättsväsendet 29 701 224 30 814 045 30 858 369 44 324 0

UR Kärnverksamhet utanför rättsväsendet 48 890 49 775 82 516 32 741 66

GV Gemensam verksamhet 11 473 572 13 025 617 13 296 027 270 410 2

XX Ej verksamhetskodad tid 45 057 41 793 26 856 -14 937 -36

Totalt 41 268 742 43 931 229 44 263 768 332 539 1

KV Kärnverksamhet inom rättsväsendet      

BF Brottsförebyggande arbete 9 605 408 9 516 375 9 414 028 -102 347 -1

UL Utredning och lagföring 16 429 899 17 285 629 17 301 326 15 697 0

SE Service 3 665 917 4 012 041 4 143 015 130 974 3

Totalt 29 701 224 30 814 045 30 858 369 44 324 0

GV Gemensam verksamhet      

LS Ledning/styrning 3 172 185 3 213 361 3 250 206 36 845 1

KF Kompetensförsörjning 3 193 524 3 206 253 3 329 277 123 024 4

SV Stödverksamhet 5 107 862 6 606 002 6 716 545 110 543 2

Totalt 11 473 572 13 025 617 13 296 027 270 410 2
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Tabell 9.21 Resurstid för brottsförebyggande arbete, per brottsområde och brottskategori

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 3 689 009 3 753 523 3 662 362 -91 161 -2

Övriga brott mot person 643 484 569 028 472 255 -96 773 -17

Skadegörelsebrott 124 054 107 310 121 444 14 134 13

Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp i butik) 1 736 093 1 686 483 1 710 671 24 188 1

Summa Brottsområde 1 6 192 640 6 116 344 5 966 732 -149 612 -2

Brottsområde 2

Narkotikabrott 585 375 581 334 620 787 39 454 7

Trafikbrott 1 580 810 1 472 913 1 367 253 -105 660 -7

Summa Brottsområde 2 2 166 185 2 054 247 1 988 040 -66 206 -3

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 39 459 34 789 34 454 -335 -1

Bedrägeribrott m.m. 24 033 18 084 15 284 -2 799 -15

Ekonomiska brott 27 861 51 776 37 183 -14 593 -28

Övriga BrB-brott 219 707 310 003 333 897 23 894 8

Övriga specialstraffrättsliga brott 935 524 931 116 1 038 437 107 321 12

Summa Brottsområde 3 1 246 583 1 345 768 1 459 256 113 488 8

Totalt 9 605 408 9 516 358 9 414 028 -102 330 -1

Tabell 9.22 Resurstid för utredning och lagföring, per brottsområde och brottskategori

Antal Förändring, antal Förändring, %

Brottskategorier 2016 2017 2018 2017–2018 2017–2018

Brottsområde 1

Våldsbrott 6 818 610 7 444 011 7 190 584 -253 427 -3

Övriga brott mot person 756 963 909 253 1 118 936 209 683 23

Skadegörelsebrott 384 207 401 921 392 301 -9 620 -2

Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp i butik) 3 552 495 3 606 590 3 566 023 -40 568 -1

Summa Brottsområde 1 11 512 275 12 361 776 12 267 843 -93 932 -1

Brottsområde 2

Narkotikabrott 1 206 703 1 166 048 1 244 569 78 521 7

Trafikbrott 916 648 894 670 878 727 -15 943 -2

Summa Brottsområde 2 2 123 351 2 060 718 2 123 296 62 577 3

Brottsområde 3

Tillgrepp i butik 289 209 265 984 274 843 8 858 3

Bedrägeribrott m.m. 877 953 986 849 973 712 -13 137 -1

Ekonomiska brott 117 146 107 980 117 986 10 006 9

Övriga BrB-brott 952 482 894 649 950 849 56 200 6

Övriga specialstraffrättsliga brott 557 483 607 674 592 798 -14 876 -2

Summa Brottsområde 3 2 794 273 2 863 136 2 910 187 47 052 2

Totalt 16 429 899 17 285 629 17 301 326 15 697 0
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Tabell 10.1. Återrapporteringskrav och uppdrag

Namn på återrapporteringskrav Beskrivning av återrapporteringskrav Avsnitt/sida

Polismyndighetens styrning och  
uppföljning

Redovisning av åtgärder vidtagna för att säkerställa ändamålsenlig styrning och  
uppföljning samt analysera och bedöma dess genomslag i verksamheten.

Polismyndigheten ska under 2018 säkerställa att det finns på plats ett adekvat  
it-system för uppföljning.

Utveckling av myndighetens upp-
följning och styrning, s. 86

Adekvat it-system för  
uppföljning, s. 87

Utsatta områden Polismyndigheten ska beskriva de långsiktiga målen i arbetet med utsatta områden, 
riskområden samt särskilt utsatta områden och hur målen ska operationaliseras. Polis-
myndigheten ska särskilt redovisa vilket arbete som pågår för att riskområden inte ska 
utvecklas i en negativ riktning. Myndigheten ska också göra en bedömning av vilka 
polisiära åtgärder som krävs framöver i dessa områden. Narkotikaproblematiken och 
åtgärder mot denna ska särskilt beaktas i redovisningen.

Att polisiära insatser och brottsförebyggande arbete samordnas med andra aktörer 
har beskrivits som en framgångsfaktor i utsatta områden av Polismyndigheten. Myn-
digheten ska därför beskriva arbetet och vilka resultat detta har gett.

Med anledning av de höjda straffskalorna för grova vapenbrott som träder i kraft den 
1 januari 2018 ska Polismyndigheten redovisa hur myndigheten säkerställer en snabb 
hantering av vapenanalysärenden vid Nationellt forensiskt centrum.

Arbetet i utsatta områden, s. 22

Samverkan i den myndighets- 
gemensamma satsningen mot grov 
organiserad brottslighet, s. 23

Säkerställande av en snabb  
hantering av vapenanalysärenden, 
s. 61

Brottsutredningsverksamheten Polismyndigheten ska redovisa vilket arbete som bedrivs för att förstärka den brottsut-
redande förmågan och öka uppklaringen av brott, samt göra en bedömning av om 
vidtagna åtgärder har fått önskade effekter. Redovisningen ska inbegripa en analys av 
om utredningsverksamheten är ändamålsenligt resurssatt i förhållande till dels arbets-
belastning, dels fördelningen av brott i brottskatalogen.

Polismyndigheten ska redovisa resultatutvecklingen för ärenden gällande våldtäkt och 
andra sexualbrott, inklusive köp av sexuell tjänst, samt hur arbetet fortlöper med att 
utveckla myndighetens arbetsmetoder för att utreda dessa brott. Av redovisningen 
ska även framgå hur myndigheten arbetar med bemötandefrågor, hur man säkerstäl-
ler att arbetsmetoderna når ut i hela organisationen samt vilka resultat åtgärderna har 
lett till.

Resultatet i den brottsutredande 
verksamheten, s. 53
Utredningsverksamhetens  
resurssättning, s. 56

Åtgärder för att förbättra polisens 
arbete med att utreda våldtäkter 
och andra sexualbrott, s. 51

Brottsförebyggande och  
händelsestyrt arbete

Polismyndigheten ska analysera och bedöma om arbetet med medborgarlöften har 
lett till ett mer effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Polismyn-
digheten ska också analysera vilka brottsförebyggande resultat som uppnåtts genom 
metoden.

Polismyndigheten ska redovisa i vilken utsträckning det finns områdespoliser på  
lokalpolisområdesnivå och i vilken utsträckning dessa arbetar fredat med kontaktska-
pande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Polismyndigheten ska analysera i vilken utsträckning det finns likvärdiga möjligheter 
att få akut hjälp från polisen över hela landet. Myndigheten ska också bedöma i  
vilken utsträckning ingripandepersonalen kan arbeta brottsförebyggande och vidta 
långtgående förstahandsåtgärder.

Brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbete genom med- 
borgarlöften, s. 19

Områdespoliser på lokalpolis- 
områdesnivå, s. 20

Möjligheter att få akut hjälp över 
hela landet, s. 39

Bedrägeribrott och brott mot äldre Polismyndigheten har vidtagit ett flertal åtgärder mot bedrägeribrott och brott mot 
äldre. Myndigheten ska redovisa och bedöma effekten av vidtagna åtgärder.

Bedrägeribrott och brott mot äldre, 
s. 26

Ingripanden mot otillåtna  
bosättningar

Den 1 juli 2017 trädde nya regler för Kronofogdemyndighetens hantering av  
otillåtna bosättningar i kraft genom ändringar i lagen (1990:746) om betalnings- 
föreläggande och handräckning samt ändringar i utsökningsbalken och i anslutande 
förordningar. Det nya regelverket om avlägsnande är ett komplement till polisens möj-
ligheter att ingripa mot otillåtna bosättningar. Polismyndigheten ska följa upp och re-
dogöra för hur myndighetens arbete vid ingripanden mot otillåtna bosättningar fort-
skrider efter regeländringarna.

Ingripanden mot otillåtna bosätt-
ningar, s. 96

Åtaganden inom EU Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits inom myndighetens 
verksamhetsområde för att genomföra rättsakter och relevanta överenskommelser, 
och därmed leva upp till de förpliktelser som Sverige har inom ramen för arbetet i Euro-
peiska unionen. Myndigheten ska också redovisa vad som har gjorts för att dessa åt-
gärder ska få genomslag i hela verksamheten och därmed få avsedd effekt.

Åtaganden inom EU, s. 93

Bilaga 10 

Förteckning över återrapporteringskrav och 
uppdrag i årsredovisning 2018, enligt 
regleringsbrev för Polismyndigheten 2018
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Namn på återrapporteringskrav Beskrivning av återrapporteringskrav Avsnitt/sida

Intern tillsyn Polismyndigheten ska, mot bakgrund av anslagsförstärkningar för intern tillsyn 2017, 
redovisa hur den interna tillsynen bedrivs med avsikten att stärka rättssäker-heten för 
enskilda. Av redovisningen ska framgå hur tillsynen kontrollerar att den verksamhet 
som granskas genomförs i enlighet med gällande rätt och likvärdigt över hela landet, 
på vilket sätt den bidrar till myndighetens utvecklingsarbete, hur den förhåller sig till 
annan pågående tillsyn inom området samt hur oberoendet i för- 
hållande till myndighetens övriga verksamhet säkerställs.

Intern tillsyn, s. 95

Civilt försvar Mot bakgrund av regeringens särskilda satsning på totalförsvaret i budgetpropositio-
nen för 2018 ska Polismyndigheten utifrån sina tillskott redovisa vilka åtgärder som 
myndigheten har vidtagit för att stärka planeringen för civilt försvar.

Civilt försvar, s. 95

Internationell fred och säkerhet Polismyndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla den strategiska verksamheten 
inom internationell fred och säkerhet i syfte att närmare koppla ihop den nationella 
och den internationella verksamheten.

Polismyndigheten ska redovisa omfattningen av och kostnader för sitt bidrag till EU, FN 
och OSSE missioner och högkvarter samt kortfattat analysera vilka resultat deltagan-
det lett till och lämna en sammanhållen redovisning för svenska rättsvårdande myndig-
heters fortsatta arbete med att stärka ett sammanhållet rättskedjeperspektiv på områ-
dena internationellt bistånd och internationell civil krishantering. Redovisningen enligt 
ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishante-
ring specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Internationell fred och säkerhet,  
s. 89

Deltagande i internationella freds- 
och säkerhetsfrämjande insatser,  
s. 89

Bilaga 7, s. 155

Kompetensförsörjning Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka andelen po-
liser som är kvinnor av det totala antalet poliser, andelen kvinnor i ledningskompetens 
och andelen medarbetare med utländsk bakgrund. Av redovisningen ska också fram-
gå vilka åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor och andelen personer med 
utländsk bakgrund bland sökande och antagna till polisutbildningen.

Därutöver ska Polismyndigheten redovisa vilka fortsatta åtgärder myndigheten har vid-
tagit i arbetet med att bättre kunna förlägga arbetstiden utifrån verksamhetens behov.

Åtgärder för att öka andelen  
kvinnor och personer med utländsk 
bakgrund, s. 74, samt Likabehand-
ling, s. 78

Arbetstidens förläggning, s.75

Kollektivavtalsenliga villkor vid  
upphandling

Polismyndigheten ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger 
gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektiv- 
avtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2-5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling.

Kollektivavtalsenliga villkor vid 
upphandling, s. 97

Namn på uppdrag Beskrivning av uppdrag Avsnitt/sida

Gränskontroll och inre  
utlänningskontroll

Polismyndigheten ska under 2018 fortsätta att göra de prioriteringar som krävs  
för att kunna bedriva ordinarie gränskontroll vid yttre gräns under årets samtliga  
månader. Myndigheten ska därutöver även utveckla sin beredskap och förmåga att vid 
behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Polismyndighetens arbete med kompetens- och it-utveckling avseende de inre  
utlänningskontrollerna ska fortsätta under 2018. Myndigheten ska säkerställa att kon-
trollerna bedrivs effektivt och rättssäkert med tillräckliga resurser. Polismyndigheten 
ska för Justitiedepartementet under året fortlöpande och på ett konkret sätt kunna re-
dogöra för vilken reell utveckling som har skett på området.

Gränspolisiär verksamhet, s. 98

Gränspolisiär verksamhet, s. 98

Verkställighet av beslut om  
av- och utvisning

Polismyndigheten ska under 2018 fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut än ti-
digare om av- och utvisning. Det är särskilt angeläget att Polismyndigheten verkställer 
beslut om utvisning på grund av brott.

Myndigheten ska också fortsatt redovisa verkställighetsarbetet och hur man har  
säkerställt att detta arbete har skett värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rätts-sä-
kert. Polismyndigheten ska därutöver kommentera sin ärendehantering på det sätt 
som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO.

Verkställighet av beslut om av- och 
utvisning, s. 98

Samlad polisforskning Polisverksamheten ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet, med forskning 
som en viktig komponent. I dag bedrivs forskning som kan kopplas till polisens verk-
samhet på flera universitet och högskolor i landet. Polismyndigheten får därför i upp-
drag att vidta åtgärder för att koppla verksamheten tydligare till kunskap och  
beprövad erfarenhet, exempelvis genom samverkan med universitet och högskolor. 
Polismyndigheten uppdras också att vid behov bidra till Brottsförebyggande rådets 
projekt att göra en sammanställning över polisforskningen i Sverige.

Samlad polisforskning, s. 101

Namn på pågående uppdrag Beskrivning av pågående uppdrag Avsnitt/sida

Trafik Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av Polismyndighetens trafiksäker-
hetsarbete inkl. kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av  
nyttofordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Polismyndighetens arbete för  
nollvisionen, s. 30, samt Polismyn-
dighetens arbete med den yrkes-
mässiga trafiken, s. 32

Jämställdhetsintegrering Redovisning av aktiviteter och resultat i årsredovisningarna för 2017 och 2018 
(Ju2015/09812/LP (delvis)).

Jämställdhetsintegrering, s. 78

Resultatstrategi för internationell  
civil krishantering

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut (UF2014/56358/UD/SP). Resultatstrategi för internationell 
civil krishantering, s. 93

Bilaga 10  Återrapporteringskrav och uppdrag, forts.
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Insats NordHatt med infartskontroll vid Arlanda, 
ett samarbete med Försäkringskassan, Krono-
fogden m.fl. mot livsstilskriminella.
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