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Fler brott måste klaras upp och leda till lagföring. 
Brottsligheten i vår tid blir allt mer avancerad, 
organiserad, globaliserad och digitali serad. Nya sätt 
att begå brott tillkommer hela tiden, antalet välfärds- 
och IT-brott ökar. Allmänhetens benägenhet att vittna 
minskar. I vissa hänseenden får brottslig heten till 
och med sägas vara system hotande genom att hot 
och våld riktas mot förtroende valda och offentligt 

anställda. Sammanfattningsvis handlar det om en allt 
mer svårutredd och resurskrävande brottslighet. 

Allt detta gör att Polismyndighetens befintliga kom pe-
tens och resurser måste användas mer effektivt. De nya 
medarbetare som Polismyndigheten avser att rekrytera 
de kommande åren måste ha en kvali fi cerad kompe-
tens, redo att möta framtidens utmaningar och krav.

Så löser vi 
poliskrisen

Ett första steg mot en bättre polisverksamhet måste 
vara att låta en betydligt större andel av framtidens 
poliser huvudsakligen syssla med brottsförebyggande 
arbete samt med att ingripa mot brott och ordnings-
störningar, än den fjärdedel av poliserna som gör det 
idag. I annat fall kommer de ytterligare utbildnings-
platser för poliser som beslutats bara att få en 
marginell betydelse. 

Polisutbildningarna måste dess utom rekrytera de 
personer som har de bästa förut sättningarna för 
att uthålligt utföra det krävande arbetet med att 
ingripa mot brott samt upprätthålla allmän ordning 
och säkerhet. 

Den polisiära resursen ska förbehållas de brotts-
utredningar och den underrättelseverksamhet 
där den kompetensen är nödvändig. Polis-
myndighetens interna verksamheter för ekonomi, 
juridik, kommunikation, HR, IT och liknade ska inte 
bemannas av personer med polisiär grundutbildning 
utan av akademiker med relevant kompetens. På så 
sätt kan ett betydande antal personer med polisiär 
grund utbildning frigöras till brotts förebyggande 
arbete och ingripande verksamhet. De polisiärt grund-
utbildades unika kompetens att möta hot och våld 
skulle då komma till bättre användning samtidigt 
som polisens övriga verksamhet blir mer effektiv 
och professionell.

Låt poliser vara poliser

KO M PE TE N S OCH R E SU RS E R MÅ S TE ANVÄN DA S M E R E FFE K TIV T

En av samhällets viktigaste uppgifter är att säkerställa allmän ordning och säkerhet. 
Arbetet med att förebygga brott liksom att på fältet ingripa mot brott och ordnings-
störningar kan bara utföras av poliser. Men det råder brist på poliser som utför detta 
arbete och därmed kan samhället inte fullt ut fullgöra sitt uppdrag.
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Polismyndighetens kompetens måste förstärkas 
genom att fler akademiskt utbildade personer 
anställs som bland annat brottsutredare, analytiker 
och forensiker. Rollerna ställer krav på djup kunskap 
samt akademiska förhållningssätt och metoder. 
Som exempel kan nämnas att en brottsutredare i 
hög grad bör vara specialiserad inom det område 
personen ska utreda eftersom det oftast inte är 
tillräckligt att vara generalist. Det behövs därför 
olika akademiska speciali se ringar för till exempel 
barnutredare, IT-brotts utredare, tillgångsutredare, 
analytiker och forensiker. 

Med specialiserad akademisk utbildning och 
erfarenhet från andra delar av arbets  marknaden 
har akademikerna mycket bättre för ut  sätt  ningar att 
öka kvaliteten i utredningar om komplicerad brotts-
lighet än personer med polisiär grund utbildning 
som fått kompletterande utbildningar inom de 
olika special områdena. 

Självklart måste också Polismyndighetens verk sam-
heter inom ekonomi, juridik, kommunikation, IT, HR 
och andra liknande verksamheter skötas av personer 
med rätt akademisk utbildning och erfarenhet istället 
för av polisiärt grundutbildade personer.

Akademikernas bidrag till polisens verksamhet 
måste uppvärderas. Uppvärderingen måste även 
innefatta lönesättningen av akademiker. Akademiker 
ska lönesättas individuellt efter kompetens och 
bidrag till verksamheten med beaktande av rådande 
marknads förhållanden, så att Polismyndigheten kan 
konkurrera om de bästa akademikerna och därigenom 
säkerställa den nödvändiga kompetensen för en 
effektiv verksamhet. För närvarande sker löne  sätt-
ningen av akademiker med för stor hänsyn till den 
kollektivt baserade lönesättningen av anställda med 
polisiär grundutbildning, vilket leder till för låga 
ingångslöner, för liten lönespridning och en allt för 
svag löneutveckling. 

Förstärk kompetensen 
– rekrytera akademiker

AK ADE M I K E R NA S B I DR AG TI LL P O LIS E N S VE R K SAM H E T MÅ S TE U PPVÄR D E R A S

FLER 
AK ADEMIKER 

INOM  
POLISEN
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Det behövs nya polisiära utbildningar och 
specialistbefattningar för att öka kompetensen 
och effektivisera verksamheten.

Den som ska arbeta med brottsutredning eller 
underrättelseverksamhet behöver en särskild 
och fördjupad utbildning i de metoder och regler 
som tillämpas. Det kan till exempel handla om det 
rättsliga ramverket för en förundersökning, hur man 
genomför ett komplicerat förhör eller dokumenterar 
en omfattande förundersökning. Därför behövs 
det kvalificerade utbildningar för dessa delar av 
det polisiära arbetet. Sådana utbildningar ska vara 
obligatoriska både för nyanställda akademiker och 
för personer med polisiär grundutbildning som ska 
arbeta med brottsutredning eller under rättelse-
verksamhet samt kan innehålla beteendevetenskap, 
intervjumetoder (förhör), juridik, ekonomi, natur-
vetenskap (kriminalteknik), sociologi och kriminologi.

Den polisiära grundutbildningen får inte vara den 
enda vägen till att bli polis. För den som inte har en 
polisiär grundutbildning behöver det också finnas en 

särskild utbildning i de moment som behövs för att 
personen ska kunna anställas som specialistpolis, om 
arbetsuppgifterna kräver det. En specialistpolis ska 
vara polisman i polislagens mening 
men inte ha den primära rollen 
att förebygga och ingripa mot 
brott eller ordningsstörningar. 
En specialistpolis ska kunna 
utföra alla de arbetsuppgifter 
som förut sätter en polismans 
befogenhet i arbete med 
kvalificerad brottsutredning, 
underrättelseverksamhet och 
forensik. Med en sådan utbildning, 
som Polis myndig heten enligt polisutbildningsförord-
ningen redan har möjlighet att bedriva och som liknar 
den utbildning som ges till de som anställs som polis-
chefer, kommer akademiker att kunna användas till 
fler uppgifter men också kunna ingripa om de möts 
av våld vid utförandet av sina uppdrag. På detta sätt 
kommer ytterligare medarbetare med polisiär grund-
utbildning att frigöras för brottsförebyggande arbete 
och ingripandeverksamhet.

Inför nya utbildningar  
och specialist befattningar

FLER VÄGAR 
TILL AT T 

BLI  POLIS

4



5

• de personer som har polisiär grundutbildning 
i väsentligt högre grad än idag ska syssla med 
polisens uppdrag att förebygga och ingripa mot 
brott samt upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
i yttre tjänst istället för andra arbetsuppgifter

• akademiker med arbetslivserfarenhet inom sin 
profession ska anställas av Polismyndigheten 
i kärnverksamheten för att arbeta med brotts-
utredning, underrättelseverksamhet och forensik 
i betydligt större omfattning än idag

• Polismyndighetens verksamheter inom ekonomi, 
juridik, kommunikation, IT, HR och andra liknande 
verksamheter ska skötas av personer med rätt 
akademisk utbildning och erfarenhet istället för 
av personer med polisiär grundutbildning

• det tillskapas en särskild kvalificerad utbildning som 
är obligatorisk för alla anställda i Polismyndigheten 
som, oavsett bakgrund, ska arbeta med brotts-
utredning, underrättelseverksamhet och forensik

• det i enlighet med de författningsmässiga förut sätt-
ningar som redan föreligger inrättas en specialist-
polis utbildning för de personer som saknar polisiär 
grund utbildning men behöver polisiära befogen-
heter för att i kärnverksamheten arbeta med brotts-
utredning, underrättelseverksamhet och forensik, en 
utbildning som syftar till att personerna ska anställas 
som specialistpolis

• den akademiska kompetensen och dess bidrag till 
den polisiära verksamheten uppvärderas 

• akademiker lönesätts individuellt efter kompetens 
och bidrag till verksamheten med beaktande av 
rådande marknadsförhållanden

Jusek vill att

!

5



6

Hot eller våld riktat mot de som arbetar i rätts väsendet eller med myndighets-
utövning i andra myndig heter är ett allvarligt hot mot det öppna och demo kratiska 
samhället. Arbetet mot detta, genom säkerhets kontroller, incidentrapportering och 
konkreta skydds åtgärder måste ges ökade resurser.

Hot och våld

Det förekommer att allmänheten kontaktar eller 
försöker kontakta myndighetsanställda i deras 
privata sfär. Det sker genom anhöriga, via telefon 
och e-post eller besök i bostaden. Sådana kontakter 
är, eller kan många gånger upplevas som, hotfulla 
eller som försök till påverkan i deras myndighets-
utövning. Den i princip helt offentliga folkbok-
föringens adressuppgifter under lättar sådana 
kontakt försök. Möjligheterna att hitta kontakt-
uppgifter genom diverse söktjänster på internet, 
som bland annat bygger på tillgång till upp gifter 
från folkbok föringen, underlättar detta ytter ligare. 
Många av Juseks medlemmar som är anställda i 
rättsväsendet uttrycker oro för att de är lätta att 
hitta i sin privata sfär just till följd av till gången till 
personlig information i offentliga system. 

Enligt nuvarande regler kan personuppgifter i 
folkbok föringen för en viss person bara spärras för 
utlämnande till annan än till myndighet om det finns 
en konkret hotbild. Denna spärr skapar dessutom 
många komplikationer för den enskilde myndighets-
anställde. Kommuner och banker kommer till exempel 
inte att få adress uppgifter för den som har spärr. 

Detta skydd är inte tillräckligt och ändamålsenligt 
utan behöver kompletteras. 

Många myndigheter har uppgifter av en karaktär 
som gör att det finns en abstrakt hotbild för vissa 
av myndighetens anställda. En ny form av spärr i 
folkbokföringen för dessa anställdas bostads adress 
bör därför införas. För att spärra en bostads adress 
ska det räcka med en enkel anmälan från anställ-
nings myndigheten till Skatteverket. Skatteverket ska 
inte göra någon annan prövning än att de formella 
förutsättningarna är uppfyllda. De på detta sätt 
spärrade adressuppgifterna ska inte få lämnas ut 
från folk bok föringen till andra än myndigheter om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan risk för 
skada, det vill säga med presumtion för sekretess. 
Motsvarande ska gälla för de anhöriga som bor på 
adressen om dessa vill det. En sådan sekretess regel 
ska inte hindra att till exempel banker och försäkrings-
bolag får tillgång till adressuppgifter, detta för att 
myndighetsanställda inte ska få onödiga svårigheter i 
sin normala livsföring. Däremot ska uppgifter i princip 
inte lämnas ut till allmänheten eller till företag som 
tillhandahåller adressuppgifter på internet.

Bättre sekretesskydd 
för privata uppgifter

Ö K ADE R E SU RS E R FÖ R AR B E TE T M OT H OT OCH VÅLD
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Blåljusutredningen (SOU 2018:2) har föreslagit dels 
särskild kriminalisering av angrepp som hindrar 
viss utryckningsverksamhet, blåljussabotage, dels 
straffskärpning för våld eller hot mot tjänsteman och 
dels en särskild straffskärpningsgrund för brottsliga 
angrepp mot någon i dennes yrkesutövning. Allt detta 
är välkommet och bör genomföras.

Det förekommer emellertid också att brott begås med 
syftet att störa eller hämnas för samhällets åtgärder 
mot framför allt grov och organiserad brottslighet, till 
exempel sprängningar utanför domstolar och polis-
stationer. Varken de föreslagna nya regleringarna eller 
nuvarande lagstiftning om sabotage täcker dessa 
situationer. För att kunna dömas för sabotage riktat 
mot rättsväsendet krävs nämligen att det handlar om 
skador på egendom som har avsevärd betydelse för 
rättsskipningen. Men det behövs också skärpta regler 
mot brott som riktas mot rättsväsendet och andra 
samhällsinstitutioner och som har till syfte att störa 
eller hämnas för samhällets åtgärder mot brottslighet. 

Skärpningen skulle kunna göras genom ett nytt brott 
vid sidan av blåljussabotage, samhällssabotage, 
eller genom att det betraktas som en försvårande 
omständighet vid straffmätning att ett brott med-
vetet riktats mot samhällets rättskipande eller i övrigt 
myndighetsutövande funktioner. 

Tonläget i kommunikationen med myndigheter och 
deras anställda är ibland oacceptabelt hård och föro-
lämpande. Ibland anses det till och med att anställd 
får tåla en del obehag som en del av yrkes rollen. 
En fortsatt eller vidgad acceptans av detta skadar 
den offentliga verksamheten och dess möjligheter 
att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 
Det bör därför införas en ny reglering som gäller i 
kontakter med alla samhällets institutioner, mot-
svarande den som redan gäller om någon muntligen 
eller skriftligen uttalar något otillbörligt till en 
domstol. Reglerna ska göra det straffbart att upp-
träda kränkande eller otillbörligt även i kontakten 
med myndigheter.

Ytterligare  
straffrättsligt skydd 

SABOTAGE 
RIK TAT 

MOT R ÄT TS 
VÄ SENDET
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Det finns både arbetsrättsliga och straffrättsliga 
regler och rutiner för att hantera de situationer då 
en myndighetsanställd misstänks ha agerat fel inom 
ramen för sin myndighetsutövning. Den som är 
medlem i en facklig organisation kan oftast få hjälp 
från denna eftersom det handlar om åtgärder som 
vidtas mot den enskilde anställde för vad denne 
gjort inom ramen för sin anställning. Därutöver finns 
möjligheten att få en offentlig försvarare i brottmål 
enligt vanliga regler.

Men i situationer då en myndighetsanställd ut sätts 
för anmälningar, enskilda åtal, mediala drev, föro-
lämpningar och hot från allmänheten för vad hen 
gjort inom ramen för sin anställning saknas det i stor 
utsträckning regler, rutiner och resurser för ett stöd. 
Den som utsätts får ofta ensam och med privata 
resurser anmäla, försvara sig eller väcka talan. 

I ett anställningsförhållande gäller ömsesidig lojalitets-
plikt. Det är alltså inte bara arbetstagaren som ska 
vara lojal mot arbetsgivaren utan motsvarande 

gäller för arbetsgivaren gentemot arbets tagaren. 
I sammanhanget bör också nämnas arbets givarens 
långtgående ansvar för fysisk och psyko social 
arbets  miljö. Staten som arbetsgivare måste därför 
ta ett betydligt större ansvar för åtgärder mot olika 
beteenden och handlingar som riktar sig mot dess 
anställda som är företrädare för den offentliga 
makten, så att fokus inte hamnar på den enskilde 
medarbetarens person. Detta är nödvändigt för 
att såväl rekrytera och behålla anställda som att 
tillgodose det samhälleliga intresset av att med-
arbetarna inte påverkas på ovidkommande sätt.   

Exempel på nya åtgärder och skydd skulle kunna 
vara att vidga förutsättningarna för allmänt 
åtal för förolämpningar som får stor spridning 
på nätet, en möjlighet att få ersättning för 
kostnader för att anlita en advokat genom en 
försäkring som arbetsgivaren tecknat, en mindre 
restriktiv tillämpning av skadestånds regler eller 
att Justitiekanslern ges nya uppgifter att beivra 
förbrytelser mot statens anställda. 

Effektivt stöd till utsatta 
myndighetsanställda

NYA 
ÅTGÄRDER 

OCH SK YDD
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• bostadsadresser till anställda vid myndigheter 
som har uppgifter av en karaktär som gör att det 
föreligger en abstrakt hotsituation inte ska lämnas 
ut från folkbokföringen till allmänheten, företag och 
organisationer annat än om det står klart att det kan 
göras utan risk för skada 

• det införs ytterligare straffrättslig reglering för brott 
som direkt riktats mot samhällets funktioner för 
utredning och lagföring av brott eller myndighets-
utövning i övrigt

• det görs straffbart att muntligen eller skriftligen 
uttrycka sig kränkande eller otillbörligt i kontakter 
med myndigheter, på ett sätt som redan gäller i 
förhållande till domstolar 

• staten som arbetsgivare ger, inom ramen för 
lojalitetsplikten mot sina anställda och ansvaret för 
arbetsmiljön, ett väsentligt bättre stöd till anställda 
när de utsatts för olika angrepp för åtgärder de 
vidtagit i sitt arbete, genom ett utvecklat regelverk, 
bättre villkor och rutiner samt ordentliga resurser

Jusek vill att

!
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Med effektiviseringskraven följer ofta styrning 
genom detaljmål, prioriteringar och mätningar av 
antal ärenden. Som exempel kommer styrmetoden i 
rättsväsendet ofta i konflikt med straff- och process-
rätten, som är det regelverk som den professionella 
rättsväsendetjänstemannen uppfattar är det som 
egentligen ska vara styrande för vilka arbets uppgifter 
som ska utföras och hur. 

Många gånger leder styrmetoden i praktiken till att det 
är viktigare att saker görs rätt — enligt styrmetoden 
— än att medarbetarna utifrån innehållet i straff- och 
processrätten gör rätt saker. Denna styrning och 
kontroll kan uppfattas som en brist på förtroende för 
myndigheternas anställda och är den raka motsatsen 

till synen på den tidigare ”ämbetsmannen”. Metoden 
skapar därför ibland också dålig arbetsmiljö och 
minskar yrkenas attraktivitet.  

Professionerna måste släppas fria att arbeta med 
sina kärnuppdrag. Tilliten till att de gör rätt priorite-
ringar, följer en viss etik och hanterar de flesta 
problem som kan uppkomma i deras verksamheter 
måste återställas. I de delar det behövs mätningar 
och kontroller av verksamhetsresultat måste profes-
sionerna få medverka i att definiera de verk sam-
hets mål som ska mätas. Mätningar måste alltid avse 
verkliga och i verksamheten användbara mål, inte 
mål som främst är tillkomna för att ge intryck av 
handlingskraft. 

Gör rätt saker
Myndigheterna har sedan årtionden varit under ett starkt förändringstryck med 
ambitionen att bland annat göra dem mer effektiva. Krav på effektivisering är 
naturligtvis huvudsakligen av godo. De befrämjar utveckling av nya metoder, 
regler och tekniker och gör att gamla ifrågasätts. 

PRO FE S S IO N E R NA MÅ S TE S L ÄPPA S FRIA AT T AR B E TA M E D SI NA K ÄR N U PPDR AG

TILLITEN 
MÅ STE ÅTER

STÄLL A S
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• mätning och styrning av myndigheterna ska 
göras utifrån verksamhetsmål som professionerna 
uppfattar som relevanta och användbara i den 
egna verksamheten

• myndigheterna använder uppföljningsresultaten 
för att utveckla sina verksamheter och bli lärande 
organisationer 

Jusek vill att

!
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Jusek är akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och 
samhälls vetare. Med cirka 88 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden för akademiker. Jusek är 
medlem i Saco och partipolitiskt obundet.
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