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Abstract 

This study describes the Swedish Government's public management of the Swedish 

Police Authority. It also illustrates some of the Government's political promises towards 

the Police Authority. The reason for making this study is the situation of escalating 

shootings in the society and reports about a crisis in the Police Authority. Therefore is 

the purpose of the study to find out if there are any changes in the Government's public 

management of the police during the 2014-2018 term of office in relation to this 

situation. The method is a review of state budgets, appropriation directions, regulations, 

government bills and other acts which are compared with theories of public 

management. The results shows that the greatest change this far happened late in the 

term of office when the Swedish Police Authority received an increased appropriation. 

The Swedish Police Authority also received new government mandates with the 

purpose to solve specific problems within the police authority. In relation to theories of 

public management, the Swedish Government's management of the police focuses on 

the indirect types of management to reach results within the direct management of laws 

and regulations.       
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1 Inledning 

1.1  Problematisering och bakgrund 

Tidigare under år 2017 rapporteras det om att nio personer i Sverige har blivit beskjutna 

under en och samma helg, varav tre av dem avlidit av sina skador. Med anledning av 

skjutningarna meddelar statsminister Stefan Löfven därefter att Polismyndighetens 

anslag för år 2018 höjs med 2 miljarder kronor (Malmén, 2017). SVT:s inrikespolitiska 

kommentator Mats Knutson analyserar händelserna med att grov kriminalitet och de 

fortsatta skjutningarna sätter regeringen under allt hårdare politisk press att agera på ett 

trovärdigt sätt mot utvecklingen. Brottsutvecklingen blir en allt mer viktigare fråga för 

de svenska väljarna och den som inte tar frågan på allvar riskerar att få det svårt i valet 

år 2018 (Knutson, 2017).  

 

Samtidigt har det sedan en tid tillbaka talats om en poliskris i Sverige. Lotta Edholm (L) 

skriver i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet om att den S- ledda regeringen sviker de 

medborgare som bor i stadsdelar där kriminalitet i form av våldsdåd med skjutningar 

och annan brottslighet har eskalerat. Det har gått så långt att dessa medborgares liv och 

frihet har begränsats. De ekonomiska satsningar som har gjorts på polisen anser Edholm 

inte vara tillräckliga och hon framhåller att det främst måste ske satsningar på 

lönehöjningar inom polisen för att locka fler till polisyrket och på så sätt öka 

rekryteringen av antalet poliser (Edholm, 2017). Anställda inom polisen är också 

kritiska mot sin arbetsgivare Polismyndigheten och mot politikerna. Polisen Åsa Wulff 

vittnar om hot och våld mot poliser som ett arbetsmiljöproblem och att det inte finns 

tillräckligt med poliser som krävs för att klara av det uppdrag man har. Hon är kritisk 

mot arbetsgivarens och politikernas avsaknad till att förstå allvaret i att det krävs 

ekonomiska satsningar och en förändring för att göra polisyrket attraktivt och få fram 

resurser som klarar av sitt uppdrag (Wulff, 2017). Poliser efterlyser att politikerna i en 

öppen och ärlig process bestämmer sig för vilka uppgifter och för vilken förmåga, 

kvalitet och kompetens som ska finnas inom polisen och vad det får kosta (Öström, 

2016). Rikspolischef Dan Eliasson får kritik för sin styrning av myndigheten som efter 

den stora omorganisationen år 2015 blivit mer enhetlig men där styrningen går i en 

riktning som innebär mindre effektivitet, längre avstånd till medborgarna och poliser 

som lämnar yrket samtidigt som det råder brist på poliser. Förtroendet är så lågt för 

Eliasson att det ställs krav på hans avgång samtidigt som det riktas kritik mot den förre 
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inrikesministern Anders Ygemans utnämning av Eliasson till rikspolischef och 

avsaknad av att ta ansvar för myndighetens problem (Ibid.). 

 

Regeringen och Polismyndigheten får även kritik för sin prioritering och fördelning av 

polisiära resurser i och mellan olika delar av landet. T.ex. utifrån en aktuell situation i 

Ronneby kommun, där oroligheter med gängbråk och kriminella uppgörelser enligt 

kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) "kan liknas vid en 

storstadsproblematik - men utan att de polisiära resurserna ställs i paritet till det akuta 

tillståndet" (Svensson, J., 2017). Den årliga SOM- undersökningen visar på att 

förtroendet bland undersökningens respondenter för hur Polismyndigheten sköter sitt 

arbete drastiskt minskade från år 2015 till 2016 (Ekengren Oscarsson & Bergström, 

2017, s. 4). TNS Sifo/ Kantar Sifo:s anseendeindex för Polismyndigheten (en 

sammanvägning av respondenternas övergripande värdering, personliga intryck och 

tillit till myndigheten samt vilken syn de har på kvaliteten på myndighetens utövning 

och framgång) har minskat sedan 2014, och precis som SOM- undersökningen visar, 

skedde den största minskningen av polisens anseende från år 2015 till 2016 (Sjören & 

von Lochow, 2016, s. 4), dock ökade anseendeindexet med ett skalsteg till år 2017 

(Sjörén & von Lochow, 2017, s. 5). 

 

Mot bakgrund dels av ökningen av den grova våldsbrottsligheten med gängmord och 

skjutningar som har medfört ett politiskt tryck på regeringen och dels av denna intensiva 

partipolitiska, mediala, interna och medborgerliga kritik mot Polismyndighetens ledning 

och mot regeringens styrning utav myndigheten belyses en problematisering över hur 

regeringen i sin tur har reagerat på trycket och kritiken genom sin förvaltningsstyrning. 

Uppsatsens intresse ligger i att undersöka om det skett en förändring i regeringens 

styrning av Polismyndigheten under den senaste mandatperioden med anledning av 

nämnda bakgrund? Om så är fallet, i vilka avseenden har en förändring genomförts? Om 

så inte är fallet och det inte märks någon större förändring i styrningen, finns också ett 

intresse i att studera regeringens politiska löften gentemot Polismyndigheten. En 

intressant aspekt vore om regeringens politiska löften gentemot Polismyndigheten inte 

motsvarar några reella förändringar i förvaltningsstyrningen.  
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning den röd-gröna regeringens 

förvaltningsstyrning gentemot Polismyndigheten har förändrats under mandatperioden 

2014-2018.  

 

Förändringen bör tolkas mot bakgrund av det ökade politiska trycket som den röd- 

gröna regeringen har utsatts för, i samband med den ökade våldsbrottsligheten och 

offentliga debatten om en påstådd kris och om otillräckliga resurser inom polisen.   

 

1.3 Frågeställningar 
Studiens frågeställningar lyder: 

1.3.1 Vilka styrningsformer har regeringen tillämpat gentemot Polismyndigheten 
under mandatperioden 2014-2018? 

 
1.3.2 Hur har regeringens styrningsformer gentemot Polismyndigheten förändrats 
under mandatperioden 2014-2018? 

 
1.3.3 Hur ser regeringens politiska löften ut gentemot Polismyndigheten?  

 

1.4 Tidigare forskning 
Statskontoret har i rapporten Riksdagens och regeringens styrning av Polisen (2011:20) 

analyserat hur riksdagen och regeringen använder olika styrmedel för att styra Polisens 

verksamhet. Undersökningen skedde dock innan den stora omorganisation som gjordes 

år 2015 då polismyndigheterna blev en sammanhållen myndighet. I rapporten diskuteras 

styrning från riksdagens och regeringens håll gentemot både Rikspolisstyrelsen och de 

flertalet underliggande polismyndigheterna med lokala polisstyrelser. Statskontoret 

analyserar sex olika styrmedel i rapporten, vilka är följande: styrning genom reglering, 

styrning genom organisering, styrning genom utnämning, resultatstyrning (inklusive 

informella kontakter), finansiell styrning samt styrning genom tillsyn, kontroll och 

utvärdering (Statskontoret, 2011, s. 19). 

 

Styrning genom reglering innebär att riksdag och regering reglerar polismyndigheternas 

uppdrag och uppgifter genom polislagen, polisförordningen, förordning med instruktion 

för Rikspolisstyrelsen (numera Polismyndigheten) och myndighetsförordningen. 

Styrning genom organisering är riksdagens och regeringens organisationsmakt att 

organisera polismyndigheterna (Polismyndigheten). Styrning genom utnämning innebär 

att regeringen bestämmer vilken ledningsform polisen ska ha och hur utnämningar ska 
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ske, regeringen utser också chefer i polisledningen. Resultatstyrning omfattas av 

riksdagens och regeringens mål och särskilda uppdrag för polisen och krav på 

återrapportering och resultatuppföljning, detta regleras inom ramen för den årliga 

budgetprocessen. Informella kontakter som en del av resultatstyrningen är inte ett 

styrmedel utan ett informationsutbyte mellan regering och myndigheter vilket ses som 

ett stöd i tillämpningen av styrmedel. Riksdagen har i första hand makten över den 

finansiella styrningen genom att besluta om skatt till staten och hur statens medel ska 

användas. Men därefter har regeringen en viktig roll i att styra villkoren för 

fördelningen av medlen genom att besluta om mål och krav på återrapportering för 

verksamhet som är offentligt finansierad, i detta fallet för polisen. Styrning genom 

tillsyn, kontroll och utvärdering är den kontrollmakt regeringen har genom exempelvis 

"förordningen om intern styrning och kontroll" (2007:603) och 

"internrevisionsförordningen" (2006:1228) samt genom extern uppföljning och 

utvärdering av polisens verksamhet (Statskontoret, 2011, ss. 20-22). 

 

Statskontoret har i sin rapport om riksdagens och regeringens styrning av polisen  

jämfört med hur regeringen styr andra stora myndigheter. Infallsvinkeln har varit ur 

organiseringsstyrningen i och med att polisen som organisation vid tiden för 

undersökningen (år 2011) var den enda myndighetskoncernen (en central 

förvaltningsenhet med flera underliggande myndigheter) som fanns kvar, andra stora 

myndigheter som t.ex. Försvarsmakten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen var 

ombildade till enmyndigheter (Statskontoret, 2011, s. 113). Eftersom denna uppsats vill 

undersöka om det finns någon förändring av regeringens styrning av Polismyndigheten 

under mandatperioden 2014-2018, är det intressant att jämföra med hur styrningen 

förändrades i andra myndighetskoncerner som ombildades till enmyndigheter då man 

kan anta att en liknande förändring nu har skett i Polismyndigheten, eftersom den blev 

en enmyndighet från januari 2015. Dock kan en liknande förändring skett precis vid 

början av ombildningen och under 2015 till 2017 (större delen av mandatperioden) kan 

andra förändringar skett som inte är ett resultat av ombildningen. 

 

Omorganisationerna till enmyndigheter har för andra stora myndigheter resulterat i att 

regeringens formella styrning har blivit mindre detaljerad, myndigheterna har själva fått 

större ansvar att organisera verksamheten och den formella styrningen via 

regleringsbrev har minskat i omfattning. Riksdag och regering har fortsatt styrt den yttre 
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organiseringen men den inre organiseringen har myndigheterna själva fått ansvaret över 

vilket möjliggör att de kan omfördela personal och verksamheter efter eget behov, att 

koncentrera verksamheter till färre platser kan leda till effektiviseringar och ökad 

kvalitet. I myndighetskoncerner finns det, till skillnad från i enmyndigheter ofta en 

större intern kritik mot fördelningen av anslag, fördelningen bestäms av den 

överordnade myndigheten och underordnade myndigheter vill bevaka egna intressen. 

Tillsynen av enmyndigheters verksamhet har av regeringen organiserats på olika sätt, 

ibland genom ett externt tillsynsorgan och ibland genom egen tillsyn inom 

enmyndigheten (Statskontoret, 2011, ss. 114,115,120,121,123). 

 

Statskontorets sammanfattande slutsatser om riksdagens och regeringens styrning av 

polisens verksamhet är t.ex. att i en organisation som polisen med en hög grad av 

professionalisering är det viktigt att en stor del av styrningen lämnas över till dem som 

är experter på att utföra verksamheten. En annan slutsats är att användandet av en 

otydlig styrstrategi med ett fåtal långsiktiga mål och fler kortsiktiga och händelsestyrda 

prioriteringar skapar ett ömsesidigt misstroende mellan regeringens förmåga att styra 

och polisens förmåga att återrapportera (Statskontoret, 2011, ss. 125, 127). 

 

Tidigare forskning har redogjort för hur olika styrningsformer kan appliceras på 

riksdagens och regeringens styrning av polisens verksamhet, dels i  teorin och dels i 

praktiken med inriktning på en av polisens verksamhetsområden (Håkansson, 2008). 

Styrutredningen (SOU 2007:75) visar på att en myndighet som är utsatt för ett starkt 

politiskt tryck styrs mer aktivt av det berörda departementet på Regeringskansliet. Det 

sker tätare kontakter och departementets och myndighetens samarbete ökar för att nå 

gemensamma intressen (Styrutredningen, SOU 2007:75, 2007, ss. 126, 132-133).  
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Förvaltningspolitik 
Olof Petersson skriver i boken Den offentliga makten om att konstaterandet "makt kan 

användas för att reglera makt" är ett grundtema för filosofisk reflektion och en slags 

metapolitik för hur det goda samhället bör se ut och hur man kan använda makt till att 

forma förutsättningarna för maktutövning. Denna "politik om politik" har sedan delats 

in i de olika politikområdena demokratipolitik, författningspolitik och 

förvaltningspolitik, områdena hänger delvis ihop men är också separerade från varandra. 

Förvaltningspolitiken handlar om "idéer och åtgärder riktade mot den offentliga 

förvaltningens organisation och arbetssätt" (Petersson, 2014, s. 8). 

 

Petersson skriver att "förvaltningspolitiken är ett sätt att utöva makt över den offentliga 

makten" (Ibid., s. 9). Den offentliga makten i en demokrati utgår ifrån förverkligandet 

av folkstyrelsens ideal och delar av den offentliga makten regleras i grundlagen men 

regeringen har makten över stora delar av förvaltningspolitikens aspekter som återfinns 

utanför grundlagen inom ramen för gällande konstitutionella regler (Ibid., s. 9). Den 

svenska förvaltningspolitikens mål är demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Med 

demokrati menas att förvaltningen ska genomföra sina uppgifter utefter de beslut som 

riksdag och regering har fastställt. Med rättsäkerhet menas att förvaltningens beslut ska 

vara förankrade på grundval av gällande lagar och andra författningar samt att  

förvaltningsbeslut mot enskilda alltid kan omprövas i domstol. Effektivitet avser krav 

på förvaltningen att på ett kostnadseffektivt sätt nå de resultat och mål som regering och 

riksdag fastställt. Förvaltningspolitikens mål förverkligas genom styrmedel eller det 

som Lennart Lundquist benämner som "förvaltningsstyrningens former" (Lundquist, 

1992, s. 79) (Petersson, 2014, ss. 22-23, 25-26).         

 

2.2 Styrningskedjan 
Lennart Lundquist skriver i sin bok Förvaltning, stat och samhälle om att relationer 

mellan förvaltning och politiker går i båda riktningarna. Förvaltningen påverkar 

politikerna genom beredning medan politikerna styr förvaltningen genom 

implementering. Denna studie vill undersöka vilka styrningsformer regeringen 

(politikerna) har tillämpat gentemot Polismyndigheten (förvaltningen) och därmed är 

det kedjan för implementeringsstyrning och den länk av kedjan som utgörs av 

förvaltningsstyrningen som ligger i fokus. Implementeringsstyrningen består av länkar 
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av fyra styrande aktörer som utgör nätverket för förvaltningen. Rikspolitikerna fattar 

beslut som är bindande för samhällsmedlemmarna. Tjänstemännen är verksamma inom 

förvaltningarna och skrider till verket med förvaltningens uppgifter. Intressenter är 

aktörer som företag, politiska partier, intressegrupper, massmedia och enskilda personer 

som har något intresse att bevaka i policyprocessen. Samhällsmedlemmar är i rollen 

som medborgare, väljare, patienter, kunder m.fl. de som påverkar och påverkas av den 

offentliga verksamheten (Lundquist, 1992, ss. 69-70). 

 

Implementeringsstyrningen sker mellan nämnda aktörer i den parlamentariska 

styrningskedjan och består av tre länkar i följande ordning:   

 

2.2.1 Förvaltningsstyrning 

Förvaltningsstyrningen sker när rikspolitikerna genom riksdagen och regeringen styr 

förvaltningen. Syftena med förvaltningsstyrningen kan vara flera, t.ex. att få till stånd en 

beredning eller att åstadkomma en samhällsstyrning (Lundquist, 1992, s. 71). 

  

2.2.2 Organisationsstyrning 

Organisationsstyrningen är den interna styrningen inom förvaltningen vilken sker när 

överordnade förvaltningsorgan eller tjänstemän styr dess underordnade dito. 

Organisationsstyrningen kan ske genom olika nivåer där en myndighet kan ha organ på 

central, regional och lokal nivå där styrningen sker både mellan och inom nivåerna 

(Ibid.). 

 

2.2.3 Samhällsstyrning 

Samhällsstyrningen är i sin tur den del av implementeringsstyrningen där förvaltningen 

genom tjänstemännen styr samhällsmedlemmarna som individer eller ett kollektiv 

(Ibid.).  

 

Var makten i styrningskedjan i realiteten ligger är svårt att säga då det visserligen är 

politikerna som har beslutsrätten men det är samhällstyrningen med förvaltningen och 

andra intressenter som avgör den slutgiltiga implementeringen. I teorin har politikerna 

förvaltningsstyrningen till hjälp för att styra förvaltningen medan förvaltningschefer har 

organiseringsstyrningen till hjälp för att påverka underordnade som slutligen 

implementerar beslut genom samhällstyrningen. Normativt bör det i teorin finnas ett 

givet samband mellan förvaltningsstyrningen och samhällsstyrningen medan det i 
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praktiken kan finnas olika fall av samband mellan länkarna i implementeringskedjan 

(Lundquist, 1992, s. 72). 

 

Lennart Lundquist redogör därför för tre fall av samband mellan länkarna där styrningen 

preciseras alltmer ju närmre den kommer samhällsmedlemmarna. I det första fallet sker 

det en fortgående precisering enligt normen där politikerna får den samhällsstyrning de 

önskar eftersom aktörer i kedjan är skyldiga att följa gällande lagstiftning. Men i 

praktiken kan avvikelser förekomma, t.ex. kan styrningen i form av lagstiftningen vara 

oprecis eller oklar vilket kan leda till att aktören tolkar den på ett annat sätt än vad 

politikerna önskat och det finns en möjlighet att aktören inte vill eller kan följa 

styrningen. I det andra fallet förändras styrningen gradvis mellan varje länk i 

styrningskedjan. Samhällsstyrningen avviker helt från politikernas önskan men det finns 

ändå ett tydligt samband mellan organiseringsstyrningen och samhällstyrningen. Vid 

utformningen av organisationsstyrningen som sker på en högre nivå inom förvaltningen 

har en avvikelse (av samma orsaker som i det första fallet) från politikernas 

förvaltningsstyrning skett som sedan har fortsatt fram till utformningen av 

samhällstyrningen som sker på de lägsta nivåerna inom förvaltningen. I ett tredje fall 

har politikernas önskan helt fallerat och de saknar kontroll över samhällsstyrningen. Det 

finns då avvikelser på alla nivåer och det saknas en medvetenhet mellan länkarna i 

styrningskedjan (Lundquist, 1992, ss. 72-74).         

 

2.3 Förvaltningsstyrningens former 
Förvaltningsstyrning är ett instrument rikspolitikerna kan använda för att få sina beslut 

omsatta i samhällsstyrning. I förvaltningsstyrningen sker en medveten överföring av 

politikernas beslut till förvaltningen, politikerna förutsätter sedan att besluten ligger till 

grund för utformningen av samhällsstyrningen. Lennart Lundquist delar upp 

förvaltningsstyrningens former utefter klassificeringar i egenskaper i tre dimensioner 

(Lundquist, 1992, s. 78). 

 

Den första egenskapen varierar mellan direkt och indirekt styrning. Genom direkt 

styrning (substansstyrning) bestämmer politikerna hur förvaltningens åtgärder ska se ut, 

Lundquist nämner ett exempel som bestämmandet av en läroplan som ställer krav på 

skolundervisningens innehåll. Vid en indirekt styrning vill politikerna istället påverka 

förvaltningens åtgärder på ett indirekt sätt, t.ex. genom att ge de anslag som krävs för att 
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förvaltningen ska lyckas med sina åtgärder eller skapa förutsättningar för förvaltningen 

att lyckas med sitt uppdrag genom utbildning av förvaltningens personal. Vid den 

indirekta styrningen vill politikerna påverka förvaltningens förståelse av den direkta 

styrningen samt förvaltningens vilja eller förmåga att genomföra det som den direkta 

styrningen säger. Den andra egenskapen hos förvaltningsstyrningen varierar mellan 

specifik och generell styrning. Specifik styrning är ett enskilt fall av en 

förvaltningsåtgärd som är riktad mot t.ex. en individuell person. Generell styrning är 

förvaltningsåtgärder av ett visst slag som gäller i alla fall, den utformas vid direkt 

styrning som en regel som förvaltningen sedan applicerar på konkreta fall (Ibid., s.78-

79). När egenskapsdimensionerna direkt och indirekt styrning samt specifik och 

generell styrning kopplas samman erhålls förvaltningsstyrningens sex styrmedel eller 

former vilka är följande: 

 

2.3.1 Orderstyrning 

Den specifika formen av direkt styrning som innebär att politikerna styr förvaltningen 

då ett enskilt fall avgörs, t.ex. då politikerna säger att Öresundsbron ska byggas. Dock 

har inte Sverige det politisk- administrativa system av benämningen ministerförvaltning 

där ministrarna är chefer för förvaltningen. I det svenska systemet har enskilda ministrar 

ingen befälsrätt över förvaltningsmyndigheterna och föreskrifter från regeringen får inte 

riktas till enskilda tjänstemän i myndigheten utan ska riktas till myndigheten som 

helhet. Dessutom får inte politikerna orderstyra hur en förvaltningsmyndighet ska 

besluta i ett ärende mot en enskild eller en kommun samt då det sker tillämpning av lag, 

anledningen till detta är rättssäkerheten för medborgare (Lundquist, 1992, ss. 80, 126-

128). 

 
2.3.2 Regelstyrning 

Den generella formen av direkt styrning. Regelstyrningen sker genom att riksdagen 

utfärdar lagar och regeringen utfärdar förordningar. Regelstyrning är den dominerande 

styrningsformen i alla stora organisationer eftersom det som sagt inte är möjligt/tillåtet, 

för i detta fall politikerna, att orderstyra i alla enskilda fall som förvaltningen verkställer 

(Ibid., s. 80).  

 
2.3.3 Anslagsstyrning 

Indirekt styrningsform där riksdagen tilldelar förvaltningen de anslag som krävs för att 

förvaltningen ska lyckas med implementeringen av den direkta styrningen. 
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Anslagsstyrningen är specifik eller generell och kan riktas till utgifter för driften av 

förvaltningen och dess verksamheter (Ibid.).   

 
2.3.4 Rekryteringsstyrning 

En indirekt styrningsform som kan vara specifik då regeringen utser en myndighetschef 

eller generell då politikerna genom regler ställer vissa krav på personer som ska 

anställas i offentlig tjänst. I vissa tjänster är de generella kraven mer preciserade än i 

andra och i grundlagen påtalas kravet på "förtjänst och skicklighet" då offentliga tjänster 

tillsätts (Ibid.). 

 
2.3.5 Organiseringsstyrning 

Indirekt styrningsform där struktureringen av förvaltningsenheterna bestäms. Det 

handlar om att inrätta roller, utforma procedurer och bestämma de rumsliga 

förhållandena. Generell organiseringsstyrning är vanligast förekommande medan 

specifik styrning sker mer sällan och det när en organisation upprättas för att lösa en 

specifik uppgift (Ibid.).    

 
2.3.6 Informationsstyrning 

En indirekt styrningsform som omfattar övrig indirekt förvaltningsstyrning som inte 

ingår i de fem tidigare formerna. Det kan t.ex. vara en styrning som vill påverka 

förvaltningskulturen eller utbildningen av de offentliga tjänstemännen och kan ske både 

genom specifik och generell styrning. Informationsstyrningen är ofta, till skillnad från 

de andra styrningsformerna, mer informell (Lundquist, 1992, ss. 80-81).     

 

Slutligen är en tredje varierande egenskap hos förvaltningsstyrningen den om graden av 

precision. Styrningsmeddelandet kan vara mer eller mindre precist formulerat och 

öppna för att förvaltningen kan "göra som den vill" eller tvingas följa en styrning som i 

detalj föreskriver de önskade åtgärderna. Vid direkt styrning bestämmer precisionen i 

styrningen hur stor handlingsfrihet förvaltningen har medan vid indirekt styrning 

påverkar precisionen förvaltningens handlingsförmåga. Vid regelstyrning som är en 

direkt styrningsform påverkar precisionsgraden förvaltningens roll vid 

implementeringen. I avseende av hög precision (detaljstyrning, i Lundquists exempel 

om äldreomsorg är t.ex. den bestämda ersättning som en pensionär får ut av sin pension 

ett fall av detaljstyrning) får förvaltningen låg handlingsfrihet och i avseende av låg 

precision (ramstyrning eller målstyrning, t.ex. att riksdagen utfärdat lag om att alla ska 

ha en trygg ålderdom) får förvaltningen en stor handlingsfrihet. Styrningstekniken 

ramlagar som används vid låg precisionsgrad avser lagar som anger allmänna mål och 
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riktlinjer. Ramlagar är tänkta att ge politikerna utrymme för att kunna koncentrera sig på 

de stora frågorna och ge möjligheten för dem att styra och följa upp implementeringen 

samt att utformningen av implementeringen ska genomföras av de med 

expertkunskaper, dvs. de verkställande tjänstemännen (Ibid., ss. 81-83). 

  



12 

 

3 Metod och material 
Denna uppsats är en beskrivande fallstudie som undersöker regeringens 

styrningsprocess gentemot Polismyndigheten under mandatperioden 2014-2018, från 

regeringsförklaringen den 3 oktober 2014 till december 2017. I metodboken 

Metodpraktikan skriver författarna att beskrivande studier ger svar på frågor av typen 

"var, när, hur, vem och vilka". Denna studie ställer frågan om hur regeringens styrning 

gentemot Polismyndigheten ser ut, den första frågeställningen ska redogöra för vilka 

styrningsformer regeringen har tillämpat gentemot polisen. Studien vill inte ta reda på 

varför förvaltningsstyrningen eventuellt har förändrats eller hitta förklaringar till 

eventuella förändringar utan syftet med studien är att beskriva en eventuell förändring i 

styrningsformer och förvaltningsstyrning. Metodpraktikan menar att det ställs större 

krav på en beskrivande studie än på de tre typerna av studier av förklarande karaktär. 

För beskrivande studier ställs kravet att beskrivningen ska vara baserad på en tydlig 

begreppsapparat med ett åtföljande empiriskt klassifikationsschema och 

begreppsapparaten ska hjälpa forskaren att dra andra slutsatser än vad som är direkt 

utsagt i materialet. Lennart Lundquists styrningsformer utgör studiens begreppsapparat 

som klassificerar olika typer av styrningar som regeringen använder och hjälper till att 

beskriva det mest väsentliga om mandatperiodens förvaltningsstyrning gentemot 

Polismyndigheten. En kan dra andra slutsatser av förvaltningsstyrningen med hjälp av 

Lundquists styrningsformer som delar in och beskriver varför styrningen ser ut som den 

gör. En person som endast studerar t.ex. vilka anslag polisen får kan inte dra samma 

djupare slutsatser som en person som med hjälp av styrningsformerna förstår att 

förvaltningsstyrningen inte handlar om enbart anslagsstyrning utan också om fem andra 

styrningsformer. Ett annat krav på beskrivande studier är att de inte får vara teorilösa 

fallstudier, det måste finnas ett svar på frågan om vilket återkommande fenomen det är 

som studeras. Det återkommande fenomenet vilket studeras i denna uppsats är 

förvaltningsstyrning, en regerings styrning gentemot en specifik myndighet är ett 

återkommande fall av förvaltningsstyrning som sker dagligen (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 36-37). 

 

Kapitlet om beskrivande analyser i Metodpraktikan är lite begränsande för en studie 

som den här där ett händelseförlopp beskrivs kvalitativt, men ändå användbar då 

undersökningen handlar om att klassificera verkligheten och jämföra den med en 

teoretisk konstruktion (jämföra förvaltningsstyrningen med styrningsteorier). Vid 
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beskrivande undersökningar där klassificeringar används finns problemet med 

nivåskattningar. Det kan vara svårt att avgöra var gränsen i detta fall går mellan en typ 

av styrningsform och en annan. T.ex. är det lätt att hitta informationsstyrning i de andra 

styrningsformerna. Därmed kan det vara svårt att avgöra om de krav som ställs för 

anställning i poliskåren är exempel på rekryteringsstyrning medan informella kulturer 

inom polisen om hur man bör vara som polisman är exempel på informationsstyrning, 

de skulle kunna tillhöra samma form eller att det är tvärtom. Därför tar den här studien 

också i beaktning det som Metodpraktikan benämner som "förändringsstrategin". 

Strategin innebär att man vill undersöka om en given företeelse har förändrats snarare 

än att försöka karaktärisera företeelsen, tiden blir en jämförelsepunkt för studien i den 

frågeställning som undersöker förändringen i förvaltningsstyrningen. Studien har valt 

att fokusera på förändringen i förordningar, statsbudgetar och regleringsbrev då det är 

dessa styrmedel som är formella och bindande för hur Polismyndigheten ska sköta sin 

verksamhet. Fördelen med förändringsstrategin är att säkerheten blir större när man ska 

ta ställning till om det skett en förändring i  t.ex. anslagsstyrningen, genom att 

exempelvis se om anslagen har förändrats i summor, än när man ska karaktärisera vad 

anslagsstyrning är genom att forskaren på ett möjligtvis godtyckligt sätt ska bestämma 

att t.ex. fördelning av pengar till Polismyndigheten är exempel på anslagsstyrning. En 

nackdel med förändringsstrategin är enligt Metodpraktikan att valet av jämförelsepunkt 

inte är oproblematiskt. Slutsatsen kan bli snedvriden då den är beroende av var i tiden 

jämförelsen börjar. I den här studien är det den nuvarande regeringens (den röd-gröna 

regeringen under mandatperioden 2014-2018) styrning av Polismyndigheten som 

granskas och därmed blir det självklart att det är styrningen under hela nuvarande 

mandatperiod som ska granskas. En jämförelse av styrningen under förra 

mandatperioden hade gett en jämförelse mellan olika regeringskonstellationer och det är 

inte syftet. Att granska hela nuvarande mandatperioden och inte enbart en del av den 

motiveras med att möjligheten nu öppnas för att generalisera resultatet på andra 

mandatperioder och regeringar även om det inte heller är det grundläggande syftet samt 

att det är en lagom avgränsning rent materialmässigt. Det kan också vara intressant att 

generalisera resultatet på andra förvaltningsmyndigheter. En regering genomgår många 

olika händelser och förändringar under sin mandatperiod och förvaltningsstyrningen vid 

tiden precis efter valet hösten 2014 kan skilja sig från nutid där ett nytt valår hägrar år 

2018 (det gäller för alla regeringar att hantera förvaltningsstyrningen under hela 

mandatperioden), möjligheten till generalisering av styrningen på andra regeringar och 
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myndigheter motiverar därmed valet av att undersöka hela mandatperioden (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 136-137, 144, 146-147).  

 

Metoden för insamling och analys av studiens material har i huvudsak varit en 

systematisk genomgång av offentligt tryck. Med systematisk menas att 

Polismyndigheten har varit sökordet vid genomgången av statsbudgetar, regleringsbrev, 

förordningsändringar, regeringsförklaringar, regeringspropositioner och annat material 

från Regeringskansliets webbsida (huvudsakligen material från Justitiedepartementet). 

Urvalet av material har varit sådant som rör regeringens styrning av Polismyndigheten 

utefter Lennart Lundquist styrningsteorier och med särskild koppling till den inledande 

problemformuleringen om medias rapportering om en påstådd kris inom polisen och 

upptrappningen av skjutningar och grov våldsbrottslighet. 

 

Analysen av materialet kan likna en kvalitativ textanalys och den typ av systematiska 

undersökningar som Metodpraktikan menar handlar om att klassificera innehållet i 

givna texter, studiens frågeställningar vill sortera in regeringens styrning av polisen 

under olika styrningsformer. Vidare redogör Metodpraktikan för processen för en 

kvalitativ textanalys. Ett första steg är att konkretisera problemställningen, som i detta 

fall är hur regeringen har reagerat på det tryck av kritik som finns mot 

Polismyndighetens arbete och regeringens styrning av myndigheten, till preciserade 

frågor som ska utgöra svaret på problemet. Frågeställningarna vilka beskriver 

regeringens förvaltningsstyrning och politiska löften gentemot Polismyndigheten 

uppfyller de krav som Metodpraktikan nämner om validitet. Frågeställningen som letar 

efter en eventuell förändring i t.ex. statsbudgeten är en empirisk indikator på hur 

regeringen har förändrat sin förvaltningsstyrning under en mandatperiod där det har 

riktats kritik mot styrningen. Den här studien kan sägas använda sig av ett öppet 

förhållningssätt där svaren på frågeställningarna avgörs av vad som hittas i materialet, 

exempel på olika styrningsformer och politiska löften gentemot Polismyndigheten är 

inte förutbestämda utan bestäms utefter vad som hittas i materialet efter hand. Studien är 

också aktörscentral snarare än idécentral, intresset är riktat mot regeringen som en aktör 

och det är vad regeringen gör i sin styrning som är det viktiga (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 211, 215-218). 
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Metodpraktikan redogör för fyra källkritiska regler som kan användas vid bedömning av 

sanningshalten i källmaterial. Reglerna omfattar källans äkthet och informationens 

oberoende och samtidighet samt källursprungets tendens (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, & Wängnerud, 2012, ss. 279, 282-285). Offentligt tryck som förordningar 

från Svensk författningssamling (SFS), budgetpropositioner från Regeringskansliets 

rättsdokument och regleringsbrev från Ekonomistyrningsverket (ESV) får anses vara av 

mycket hög äkthetsbedömning då det handlar om offentligt material som utges av 

riksdag, regering och statliga myndigheter. Förordningar från SFS är exempel på 

primärkällor, det är offentligt tryck som utges direkt av regering och riksdag. En 

beslutad förordning publiceras direkt i SFS och uppfyller därmed kravet på samtidighet. 

Förordningar publicerade i SFS får inte anses vara tendentiösa utan dem uppfyller 

kravet på opartiskhet, det finns inget intresse från regeringens sida att snedvrida 

informationen om förordningar. 

 

Slutligen är det värt att tänka på att politiska riktlinjer och partiprogram som finnes på 

Socialdemokraternas och Miljöpartiets hemsidor inte alltid är så aktuella. Det finns en 

risk att uppdateringen av information om partipolitiken får stå tillbaka då partierna sitter 

i regeringsställning. Den partiinriktning som gavs inför valet år 2014 gällande 

styrningen av polisen är kanske inte den gällande idag och även om partiprogrammet 

uppfyller kravet på samtidighet (det skrevs inför 2014) kanske inte det som sägs däri 

gäller idag. Partiprogram kan också vara tendentiösa då partiet så klart är partiska i sitt 

sätt att återge t.ex. fakta för att gynna sitt eget partis politik och nedvärdera andra 

partiers dito.      

 

   



16 

 

4 Resultat 

4.1 Vilka styrningsformer har regeringen tillämpat gentemot 
Polismyndigheten under mandatperioden 2014-2018? 
4.1.1 Orderstyrning 

Den röd-gröna regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet  tillträdde i 

och med Regeringsförklaringen den 3 oktober år 2014 (Regeringskansliet, 2014). 

 

Riktade insatser mot organiserad brottslighet i de mest utsatta områdena 

(Regeringskansliet, 2015, s. 14) är ett exempel på orderstyrning eftersom det är en 

direkt order att just ett specifikt område anses vara extra utsatt och insatser ska riktas 

just dit, mot det enskilda fallet.  

 

Regeringsuppdrag innebär att  regeringen ger statliga myndigheter i uppdrag att utreda 

olika frågor vilket ofta sker genom regleringsbreven. Regeringsuppdrag är exempel på 

orderstyrning som i det svenska systemet innebär att ordern riktas till myndigheten som 

helhet. T.ex. ger regeringen Polismyndigheten i uppdrag att bli bättre på att motverka 

förekomsten av illegala vapen och explosiva varor i Sverige. Myndigheten ska skapa en 

enhetlig nationell statistik över kopplingen mellan våldsbrott och vapen och över 

beslagtagandet av vapen samt utveckla sina arbetsmetoder som arbetar mot förekomsten 

av skjutvapen och explosiva varor (Ju2015/09349/PO, Justitiedepartementet, 2015, s. 

1). Ett annat uppdrag är det att säkerställa insatsförmågan där regeringen vill veta hur 

Polismyndighetens samlade förmåga att hantera ett terroristattentat eller andra brottsliga 

angrepp på samhälle, liv och egendom ser ut (Ju2016/04624/PO, 2016, s. 1). 

Regeringen vill också att Polismyndigheten vidtar ett antal åtgärder som rör 

kompetensförsörjning och polisutbildningen. En kompetensförsörjningsplan ska tas 

fram, en utredning ska undersöka förutsättningarna för en eventuell etablering av två 

nya lärosäten för polisutbildningen och utökade möjligheter att genomföra utbildningen 

på distans, en rekryteringskampanj ska dras igång och kapaciteten i 

antagningsprocessen till polisutbildningen ska öka (Ju2017/06177/PO, 

Justitiedepartementet, 2017, ss. 1-2).    

 
4.1.2 Regelstyrning 

I Regeringsförklaringarna från åren 2014, 2015, 2016 och 2017 nämns att arbetet mot 

den grova organiserade brottsligheten ska intensifieras och det med hjälp av t.ex. en 

strängare lagstiftning gällande vapenbrott (Regeringskansliet, 2014, s. 15) 
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(Regeringskansliet, 2015, s. 14) (Regeringskansliet, 2016a, s. 12) (Regeringskansliet, 

2017b, s. 6).  

 

Regeringskansliet är regeringens stab och är indelad i tio departement där 

Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter med Polismyndigheten 

som en av dem (Regeringskansliet, 2016b) (Regeringskansliet). Vid en genomgång av 

Svensk Författningssamlings (SFS) lagar och förordningar som gäller för 

Justitiedepartementet hittas ett antal förordningar som regeringen har utfärdat för 

Polismyndigheten under perioden 3 oktober 2014 till december 2017. Exempelvis 

Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (SFS 

2015:54, 2015) som föreskriver hur Polismyndigheten ska hantera personuppgifter som 

omfattas av lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. 

Förordning (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad 

brottslighet (SFS 2016:775, 2016) föreskriver att Polismyndigheten är skyldig att lämna 

uppgifter då det sker en samverkan mot viss organiserad brottslighet. Förordning 

(2017:808) om skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten 

(SFS 2017:808, 2017) innehåller bestämmelser om polisens hantering av skjutvapen och 

ammunition som förväntas lämnas in under den kommande vapenamnestin i februari 

2018. Förordning (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning 

av brott (SFS 2017:1028, 2017) föreskriver att vissa avvikelser från vad som vanligtvis 

gäller vid handläggning av brott får göras av Polismyndigheten vid utredning av brott 

där åtal ska väckas vid Attunda eller Solna tingsrätt. 

 

Regeringens proposition (2015/16:113) föreslår ändringar i det straffrättsliga 

regelverket för att motverka organiserad brottslighet. Förslaget ger fler verktyg och styr 

polisens arbete på så sätt att en marginell kostnadsökning för Polismyndighetens 

verksamhet kan bli fallet då antalet förundersökningar och lagföringar kan öka något 

som ett resultat av ändringen i lagstiftningen. Förslaget innebär bl.a. att försök, 

förberedelse och stämpling till allvarliga brott ska kriminaliseras i större utsträckning än 

idag. Högre fängelsestraff för förberedelse och stämpling blir möjligt. En person med 

bestämmande inflytande i en sammanslutning som låter bli att förhindra vissa allvarliga 

brott inom ramen för sammanslutningen kan dömas för det. Bedömningen av om ett 

brott är grovt ska ta in vissa omständigheter som t.ex. vid brott med hotinslag ska det tas 

i beaktning om hotet har förstärkts med vapen, sprängämne, vapenattrapp eller med 
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anspelning på våldskapital (Prop. 2015/16:113, Justitiedepartementet, 2016, ss. 1, 81). 

Regeringens proposition (2017/18:26) föreslår lagändringar för att motverka 

förekomsten och användandet av explosiva varor (t.ex. handgranater) och för att 

motverka ökningen av vapenbrott och fall av dödligt våld där skjutvapen används. 

Förslaget innebär skärpta fängelsestraff för olika typer av grova vapenbrott och grova 

brott mot tillståndsplikten för explosiva varor (Prop. 2017/18:26, Justitiedepartementet, 

2017).  

 

I budgetpropositionen för 2015 nämns ett förslag om lagändring om att vissa 

befogenheter inom utredningsverksamheten ska kunna ges till civilanställda inom 

Polismyndigheten. Hantering av djur är en sådan befogenhet som föreslås utföras av 

någon annan huvudman för att ge mer plats åt polisens huvuduppdrag att upprätthålla 

allmän ordning och säkerhet och bekämpa brott (Prop. 2014/15:1, Finansdepartementet, 

2014, s. 17).  

 

4.1.3 Anslagsstyrning 

I 2016 och 2017 års Regeringsförklaringar uttrycks att regeringens budget för 

Polismyndigheten och dess samverkande myndigheter ska öka (Regeringskansliet, 

2016a, s. 12) (Regeringskansliet, 2017b, s. 6). Första budgetåret i mandatperioden, år 

2015, föreslog regeringen att ca 21, 2 miljarder kronor tilldelas i anslag för 

Polismyndigheten (Prop. 2014/15:1, Finansdepartementet, 2014, s. 65) medan det 

föreslagna anslaget för kommande budgetår 2018 är på 24,5 miljarder kronor (Prop. 

2017/18:1, Finansdepartementet, 2017, s. 57). 

 

4.1.4 Rekryteringsstyrning 

I Regeringsförklaringen från oktober 2014 nämns att polisutbildningen ska göras till en 

högskoleutbildning (Regeringskansliet, 2014, s. 15). Fler civila ska anställas inom 

Polismyndigheten för att frigöra fler poliser och det ska påbörjas utbildning av fler 

poliser (Regeringskansliet, 2016a, s. 12) (Regeringskansliet, 2017b, s. 6). 

 

Regeringens utnämning av Dan Eliasson till rikspolischef är en annan del av 

rekryteringsstyrningen (Rehn & Helmerson, 2014). Styrningen omfattar också de krav 

som ställs på personer som ska anställas i Polismyndigheten. Förordning (2014:1105) 

om utbildning till polisman fastslår att grundutbildningen till polisman är fem terminer 

och omfattar polisprogrammet och sex månaders aspirantutbildning vid 
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Polismyndigheten. Den som av Polismyndigheten bedöms vara lämplig får antas till 

polisprogrammet. Den som genomgått polisutbildningen får anställas som polisaspirant 

vid Polismyndigheten (SFS 2014:1105, 2014, s. 1). Polisförordning (2014:1104) fastslår 

att den som har genomgått grundutbildning till polisman, eller motsvarande utbildning 

enligt äldre bestämmelser, är behörig att anställas för olika polisbefattningar. För högre 

chefstjänster inom polisen krävs också en lämplig akademisk examen. Svenskt 

medborgarskap är enligt lag ett annat krav för anställning som polisman (SFS 

2014:1104, 2014).   

 

4.1.5 Organiseringsstyrning 

I Regeringsförklaringen från oktober 2014 anges att polisen behöver professionaliseras 

ytterligare och ett steg i det är den omorganisering (Justitiedepartementet, 2014) som 

den förra regeringen gjorde av dåvarande länspolismyndigheter och Rikspolisstyrelsen 

till en samlad nationell polismyndighet (Regeringskansliet, 2014, s. 15). En förstärkt 

samverkan mellan polisen och tull och kustbevakning (Ibid.) (Regeringskansliet, 2015, 

s. 14) är ett exempel på organiseringsstyrning och utformning av procedurer för polisens 

arbete. Förbättrade utvecklings- och karriärmöjligheter samt stärkt skydd för 

blåljuspersonal genom skarpare lagstiftning (regelstyrning) (Regeringskansliet, 2016a, 

s. 12) (Regeringskansliet, 2017b, s. 6) är andra exempel på organiseringsstyrning.  

 

4.1.6 Informationsstyrning 

En rekryteringskampanj för att öka intresset för polisyrket som bygger på den 

gemensamma statliga värdegrunden och ett mål att öka andelen kvinnor och personer 

med utländsk bakgrund i poliskåren är en typ av informationsstyrning där regeringen 

indirekt vill påverka förvaltningskulturen inom Polismyndigheten i en bestämd riktning 

(Ju2017/06177/PO, Justitiedepartementet, 2017, s. 3).  

 

4.2 Hur har regeringens styrningsformer gentemot 
Polismyndigheten förändrats under mandatperioden 2014-2018? 
4.2.1 Förordningar 

Förordning med instruktion för Polismyndigheten (SFS 2014:1102, 2014), vilken 

utfärdades av den förra regeringen, har genomgått flera förändringar under den röd-

gröna regeringen. I SFS 2015:279 tillkommer uppdrag för Polismyndigheten att även 

vara kontrollmyndighet när det gäller samarbete mellan medlemsstater i Europeiska 

Unionen gällande begäran av fingeravtryck för brottsförebyggande ändamål, prövande 
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av internationellt skydd för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer och för it- 

system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (SFS 2015:279, 2015, s. 3). 

 

I SFS 2015:786 ska Polismyndigheten senast den 31 mars varje år (istället för den 31 

maj) lämna information till regeringen om utredningar av brott som har begåtts av egna 

anställda. Forensiska undersökningar som utförs på begäran av Kustbevakningen, 

Skatteverket och Tullverket är till skillnad från tidigare avgiftsfria. Polismyndighetens 

uppdrag som nationellt kontaktställe för informationsutbyte om 

trafiksäkerhetsrelaterade brott mellan Europeiska Unionens medlemsstater uppdateras 

enligt EU- direktiv. I ändringen införs en ny paragraf vilken föreskriver att 

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, och i förekommande fall Säkerhetspolisen, 

tillsammans ska utveckla verksamheten med att utreda och lagföra brott (SFS 2015:786, 

2015, ss. 1, 3, ) (SFS 2014:1102, 2014, ss. 1, 7, 10, ).  

 

I SFS 2017:220 sker en uppdatering av villkoren för Polismyndighetens behandling av 

personuppgifter för EU- samarbetet inom brottsbekämpning (SFS 2017:220, 2017, ss. 1, 

2, ) (SFS 2014:1102, 2014, s. 3). I SFS 2017:255 tillkommer uppdrag för 

Polismyndigheten att vara behörig myndighet då det gäller kontroller och inspektioner 

på plats utefter EU- samarbetet inom bedrägeribekämpning och utefter fonden för inre 

säkerhet (SFS 2017:255, 2017, s. 3). I SFS 2017:515 ska Polismyndigheten upprätta 

funktionen att vara nationell kontaktpunkt för det som har bytt namn till "Europeiska 

gräns- och kustbevakningsbyrån" och för inrättande av gemensamma patruller eller 

insatser enligt "Prümrådsbeslutet". Det tillkommer uppgifter för myndigheten att vara 

nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt ett avtal mellan Sveriges och 

USA:s regeringar om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet.   

(SFS 2017:515, 2017, ss. 2, 3,). 

 

Polisförordning 2014:1104 som utfärdades av den förra regeringen ändrades i och med 

SFS 2015:435 som föreskriver ett förtydligande av att Polismyndigheten ska särskilt 

förordna den som ska leda en förundersökning eller en utredning där unga 

lagöverträdare är inblandade och att endast de som uppfyller behörighet som polisman 

får förordnas (SFS 2015:435, 2015, s. 1) (SFS 2014:1104, 2014, s. 1).  
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4.2.2 Statsbudget 

Höständringsbudgeten för 2014 var den röd-gröna regeringens första proposition 

gällande statsbudgeten. Däri föreslås att den dåvarande polisorganisationen får 200 

miljoner kronor i ökade anslag. Skälen för tillförsel av ytterligare medel till polisen är 

att utgiftsprognosen visar på en trolig överskridning av tillgängliga anslag för 2014, 

utan större anslag riskeras en försämring av utredningskapaciteten och möjligheten att 

förebygga brott (Prop. 2014/15:2, Finansdepartementet, 2014, s. 16). I 

budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen att ca 21, 2 miljarder kronor anslås för 

Polismyndigheten (Prop. 2014/15:1, Finansdepartementet, 2014, s. 65). I 

höständringsbudgeten för 2015 får Polismyndigheten 2 miljoner kronor i ökade anslag 

som ska användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna 

kriminaliteten (avhopparverksamhet) (Prop. 2015/16:2, Finansdepartementet , 2015, s. 

38). 

 

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att Polismyndigheten får ca 21,6 

miljarder kronor i anslag (Prop. 2015/16:1, Finansdepartementet, 2015, s. 58). 

Vårändringsbudgeten för 2016 föreslår en ökning av Polismyndighetens anslag med 283 

miljoner kronor. Skälen till ökningen är att polisens arbetsbelastning har ökat med 

anledning av flyktingsituationen och arbetet med särskilt prioriterade områden, andra 

viktiga arbetsuppgifter som t.ex. arbetet mot hatbrott behöver också upprätthållas (Prop. 

2015/16:99, Finansdepartementet, 2016, s. 63). Höständringsbudgeten för 2016 föreslår 

en minskning av Polismyndighetens anslag med ca 4,5 miljoner kronor. Det är med 

anledning av att det behövs ökade anslag till att finansiera studiemedel för 

polisstudenter, fler studenter har antagits till polisutbildningen (Prop. 2016/17:2, 

Finansdepartementet, 2016, s. 19). I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen 

att Polismyndigheten får ca 21,9 miljarder kronor i anslag (Prop. 2016/17:1, 

Finansdepartementet , 2016, s. 53). I vårändringsbudgeten för 2017 ökas 

Polismyndighetens anslag med 700 miljoner kronor. Skälen till ökningen är att polisen 

står inför stora utmaningar och behöver tillskott för att undvika oönskade effekter i 

verksamheten och för att kunna värna om de demokratiska fri- och rättigheterna över 

hela landet. Fler poliser behöver anställas för att den polisiära kompetensen ska kunna 

prioriteras där den bäst behövs (Prop. 2016/17:99, Finansdepartementet, 2017, s. 45). 

 

För budgetåret 2018 föreslår regeringen att Polismyndigheten tilldelas anslag på 24,5 

miljarder kronor. Regeringen motiverar anslagets markanta ökning med att fler poliser 
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behöver anställas eftersom utvecklingen i omvärlden och i vårt samhället medför ökade 

krav på polisens verksamhet. Nationellt forensiskt centrum, som ingår i 

Polismyndigheten, behöver utökade anslag för att utföra ett ökande antal 

undersökningar som görs åt Tullverket. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i 

närområdet och händelser som visat på samhällets sårbarhet innebär att 

Polismyndighetens arbete med civilt försvar inom området skydd och säkerhet behöver 

förstärkas (Prop. 2017/18:1, Finansdepartementet, 2017, ss. 56-57).   

 

4.2.3 Regleringsbrev 

Regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten var det första 

regleringsbrev som den röd-gröna regeringen beslutade om för polisen. 2015-03-26 kom 

ett ändringsbeslut för 2015 års regleringsbrev. I ändringsbeslutet har anslagspost 1, 

ramanslag som disponeras av Polismyndigheten (ramanslag är en anslagstyp där 

kvarvarande medel får överföras till påföljande år som anslagssparande, anslaget får 

också överskridas genom användning av anslagskredit (Finansdepartementet: Skr. 

2008/09:101 BILAGA 1, 2015, s. 10)), minskat med 1 miljon kronor och anslagspost 3 

som går till Regeringskansliets disposition har ökat med 1 miljon kronor. Villkor för 

anslagspost 1 till Polismyndigheten är bl.a. att medlen får tas i anspråk för bidrag till 

forensisk forskning, föreningar knutna till polisen som bedriver tjänstenära verksamhet, 

extern utvärdering av polisens verksamhet, utgifter för statliga tjänstepensioner samt till 

abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel. I anslagspost 3 som 

disponeras av Regeringskansliet och Justitiedepartementet föreskrivs att det 

omfördelade anslaget på 1 miljon kronor får användas av Genomförandekommittén för 

nya Polismyndigheten (Ekonomistyrningsverket ESV, 2014) (Ekonomistyrningsverket 

ESV, 2015a). 

 

2015-06-25 kom ett andra ändringsbeslut för 2015 års regleringsbrev som redogör för 

att Polismyndigheten har fått medel från EU- budgeten som får användas för utgifter 

avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet 

(Ekonomistyrningsverket ESV, 2015b). 2015-11-26 tillkom ett ändringsbeslut där 

anslagspost 1 med ramanslag för Polismyndigheten har ökat med 2 miljoner kronor, 

dessa medel ska användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna 

kriminella gäng, Polismyndigheten ska sedan redovisa vilka organisationer som erhållit 

bidragen och hur bidragen har använts. Anslagspost 5 med ramanslag för Avdelningen 

för särskilda utredningar har ökat med 1 482 000 kronor (Ekonomistyrningsverket ESV, 
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2015c). Avdelningen för särskilda utredningar (SU) utreder anmälningar mot 

polisanställda och mot andra aktörer inom rättsväsendet (Polismyndigheten, 2017). 

Ändringsbeslutet från 2015-12-17 gör ett tillägg om att Polismyndigheten kan bortse 

från det ekonomiadministrativa regelverket när det  gäller anläggningstillgångar som 

finansieras av EU- budgeten för insatser avseende EU:s inre säkerhet 

(Ekonomistyrningsverket ESV, 2015d). 

 

Regleringsbrevet för budgetåret 2016 skiljer sig en del från regleringsbrevet för 

budgetåret 2015. För budgetåret 2016 betonas särskilt att ökande migrationsströmmar 

ställer kravet på Polismyndigheten att prioritera sina resurser mellan de olika 

verksamheterna (den gränspolisiära verksamheten ökar) och det ligger mindre fokus på 

att redovisa omorganisationens effekter. Digitalt utbyte av dokument mellan andra 

myndigheter i rättskedjan, utökad samverkan med Kustbevakningen och Tullverket, 

åtgärder för att införliva regeringens strategi mot terrorism, motverka förekomsten av 

illegala vapen och explosiva varor inom landet och att utveckla den 

myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet är några av de 

uppdrag som har tillkommit i det nya regleringsbrevet. I regleringsbrevet för 2016 har 

anslagspost 1 till Polismyndigheten ökat med ca 400 miljoner kronor där arbetet med 

avhopparverksamhet får ökade anslag med 3 miljoner kronor, i övrigt finns inga 

angivna villkor för vad de större medlen ska användas till. Avdelningen för särskilda 

utredningar har fått ökade anslag med dryga 5 miljoner kronor medan Kammarkollegiet, 

Avvecklingsmyndigheten för vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet 

(avvecklingskostnader för personal inom den förra polisorganisationen) samt 

Regeringskansliet har fått minskade eller noll kronor i anslag. Verksamhet inom ramen 

för fonden för EU:s inre säkerhet har fått ökade anslag, från 17 miljoner kronor till 85 

miljoner kronor (Ekonomistyrningsverket ESV, 2015e) (Ekonomistyrningsverket ESV, 

2014).  

 

I ändringsbeslut 2016-04-21 har låneramen ökat med 200 miljoner kronor 

(Ekonomistyrningsverket ESV, 2016a). Ändringsbeslut 2016-06-22 föreskriver att 

anslagspost 1 för Polismyndigheten ges ökade ramanslag med ca 283 miljoner kronor, 

dock finns inga förändringar i villkoren för anslagspost 1 (Ekonomistyrningsverket 

ESV, 2016b). I ändringsbeslut 2016-12-14 får anslagspost 1 för Polismyndigheten 

minskade ramanslag med ca 4,5 miljoner kronor och även här går det inte att utläsa 
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någon förändring i villkoren eller andra motiveringar till förändrade anslag 

(Ekonomistyrningsverket ESV, 2016c). 

 

Regleringsbrevet för budgetåret 2017 påtalar vikten av att uppföljningen av 

Polismyndighetens verksamhet vidareutvecklas, konkretiseras och implementeras i hela 

myndigheten. Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas och polisnärvaron ska öka i 

särskilt utsatta områden. I det föregående regleringsbrevet fastslogs att myndigheten ska 

redovisa resultatutvecklingen i brottsutredningsverksamheten, 2017 års regleringsbrev 

kräver en fullständig redogörelse av vilka beslut som har tagits sedan omorganiseringen 

för att förbättra brottsutredningsverksamheten. Mer specifikt ska det redovisas kring 

personalresurser, åtgärder för att förbättra sexualbrottsutredningar, åtgärder för en 

snabbare forensisk process och hur samverkan mellan Polismyndigheten och 

Åklagarmyndigheten fungerar gällande utredning och lagföring. Åtgärder för att 

förbättra kompetensförsörjningen ligger också i fokus gällande mål och 

återrapportering. Exempelvis genom att andelen kvinnliga poliser och medarbetare med 

utländsk bakgrund ska öka, kompetensen gällande it- relaterad brottslighet ska öka, 

medarbetarnas utvecklingsmöjligheter gällande ledarskap, kommunikation och 

förankring ska förbättras och arbetstidens förläggning ska bättre kunna anpassas utifrån 

verksamhetens behov. Kopplingen mellan den nationella och internationella 

verksamheten stärks genom bidrag till EU, FN och OSSE, arbetet med mänskliga 

rättigheter och FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet ska också 

redovisas (Ekonomistyrningsverket ESV, 2016d) (Ekonomistyrningsverket ESV, 

2015e).  

 

Ett prioriterat uppdrag för Polismyndigheten i 2017 års regleringsbrev forsätter att vara 

gränspolisiär verksamhet med ett tillägg om att bedriva ett effektivt 

verkställighetsarbete om av- och utvisning. Uppdrag som tillkommer är t.ex. att 

utveckla arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Anslagspost 1 till 

Polismyndigheten i 2017 års regleringsbrev har ökat med ca 82 miljoner kronor men det 

finns inga förändringar i villkoren för dessa anslag (Ekonomistyrningsverket ESV, 

2016d) (Ekonomistyrningsverket ESV, 2016c). I ändringsbeslut 2017-06-29 får 

anslagspost 1 till Polismyndigheten 700 miljoner kronor i ökade anslag, det anges inga 

förändrade villkor för anslagen i beslutet (Ekonomistyrningsverket ESV, 2017a). I 

ändringsbeslut 2017-12-07 tillkommer ett villkor för anslagspost 1 till 
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Polismyndigheten, högst 850 000 kronor får användas för att finansiera den 

valutakursförlust som uppstått i den numera avslutade Europeiska fonden för de yttre 

gränserna (Ekonomistyrningsverket ESV, 2017b).  

 

4.3 Hur ser regeringens politiska löften ut gentemot 
Polismyndigheten? 

Regeringen består av partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet med  egna politiska 

agendor. Socialdemokraterna skriver på sin webbsida under politikområdet trygghet att 

rättssamhället ska stärkas och att partiet har verkat för en historiskt stor satsning på 

polisen och nu vill man anställa och utbilda fler poliser (Socialdemokraterna, 2017c). 

Under politikområdet brottslighet vill Socialdemokraterna stoppa gängkriminaliteten 

och införa strängare straff för vapenbrott och grova våldsbrott samt stärka polisens 

förmåga att utreda brott. Att Polismyndigheten förhindrar och löser fler brott ses som 

avgörande för att lyckas i arbetet mot brottsligheten (Socialdemokraterna, 2017a). 

 

Socialdemokraternas politiska riktlinjer anser att alla invånare i landet ska, oavsett var 

de bor, kunna förvänta sig en tillgänglig, närvarande och effektiv polis och en hög 

polisnärvaro vilket särskilt gäller i de socialt mest utsatta områdena. Det är nödvändigt 

med riktade insatser för att bekämpa organiserad brottslighet och narkotikahandel. 

Målet är att anställa 10 000 fler personer i Polismyndigheten till år 2024 

(Socialdemokraterna, 2017b, ss. 13-14). 

 

I sitt partiprogram skriver Miljöpartiet att det är viktigt med ett fungerande rättsväsende 

som har allmänhetens förtroende, partiet vill att det finns en mångfald av människor 

med olika bakgrunder och perspektiv i t.ex. polisyrket som en del av det. 

Polismyndigheten ska få de förutsättningar som behövs för uppdraget att arbeta som 

hjälpande, stödjande, ordningshållande, brottsutredande och brottsförebyggande. 

Arbetet mot grov organiserad brottslighet och mot försäljning och langning av narkotika 

betonas särskilt (Miljöpartiet). I Miljöpartiets valmanifest inför riksdagsvalet 2014 

nämns hatbrott som en prioriterad fråga för polisen. Partiet vill modernisera polisen med 

bättre handledning, utbildning och it- hjälpmedel. Polisutbildningen ska göras till en 

högskoleutbildning och Miljöpartiet vill också reformera styrningen av polisen så att 

resurser läggs på effektiv brottsbekämpning snarare än på statistikjakt (Miljöpartiet, 

2014). 
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Exempel på politiska löften från regeringen gentemot Polismyndigheten är förslaget om 

att skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal som presenterades den 17 augusti 

2016 (Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2016) och som i december samma år 

resulterade i tillsättandet av en utredare med uppdraget att överväga och föreslå de 

straffrättsliga ändringar som behövs för att skydda blåljuspersonalen (Dir. 2016:115, 

Justitiedepartementet, 2016). Regeringen lovade i december 2016 att straffen för flera 

allvarliga vålds- och vapenbrott ska skärpas vilket ska ge bl.a. polisen ett bättre verktyg 

i arbetet mot den organiserade brottsligheten (Dagens Nyheter, TT, 2016), riksdagen sa 

ja till regeringens förslag (Prop. 2017/18:26, Justitiedepartementet, 2017) och från och 

med 1 januari 2018 gäller lagändringar med skärpta straff för grova vapenbrott 

(Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU8, 2017).  

 

I augusti 2017 gav statsminister Stefan Löfven löftet om en historisk satsning på 

polisen. Fram till år 2020 tilldelar regeringen 7,1 miljarder kronor i extra anslag för 

Polismyndigheten där målet är att 10 000 fler poliser ska anställas till år 2024, tillskottet 

under 2018 motsvarar kostnaden för ca 2200 polisanställda. Anslagsökningen ska 

användas till att anställda och utbilda fler poliser men även till att behålla den personal 

som finns. Statsministern och justitie- och inrikesministern Morgan Johansson vill 

också att Polismyndigheten ska förbättra arbetsmiljön och karriärvägarna för de 

polisanställda vilket de ökade resurserna ska ge förutsättningar till (Regeringskansliet, 

2017a) (Arbetet, TT, 2017).   
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5 Slutsatser 

5.1 Styrningsformer 
Den här studien vill beskriva regeringens förvaltningsstyrning gentemot 

Polismyndigheten och det grundläggande syftet var att undersöka om det skett en 

förändring i förvaltningsstyrningen under mandatperioden 2014-2018. Frågeställningen 

som beskriver styrningen med hjälp av Lennart Lundquists styrningsformer visar på att 

regeringen genom orderstyrning har gett Polismyndigheten ett flertal direkta uppdrag 

som t.ex. att ta fram en kompetensförsörjningsplan och utreda olika problem som t.ex. 

hur man ska bli bättre på att motverka illegala vapen. Lundquist menar att regelstyrning 

är den dominerande styrningsformen i stora organisationer och därmed är det lite 

förvånande att inte regeringen har utfärdat fler förordningar för Polismyndigheten som 

kan kopplas till uppsatsens problembakgrund med ökning av våldsbrott och talet om en 

kris inom Polismyndigheten. De nya förordningar som hittas i Svensk 

författningssamling har, med undantag för förordningar som rör samverkan mot 

organiserad brottslighet och snabbare handläggning av brott, ingen större koppling till 

nämnda bakgrund. Förordningar kan således inte ses som ett allt för betydelsefullt 

styrmedel för regeringen gentemot polisen under mandatperioden. Däremot föreslår 

regeringen ett antal lagändringar som styr polisens arbete, t.ex. skärpta straff för 

organiserad brottslighet och från 2018 gäller skärpta straff för grova vapenbrott. 

 

Anslagsstyrningen uttrycks då regeringen i statsbudget och regleringsbrev anger 

summorna för Polismyndighetens anslag. I regleringsbreven säger villkoren för 

anslagen vad pengarna får användas till och vad som ska betalas, t.ex. 

abonnemangsavgift för radiokommunikationssystemet Rakel, vilket då är exempel på 

vad Lundquist benämner som specifik styrning. Emellertid finns inga angivna villkor 

för vad anslagen ska användas till och det blir istället fall av generell styrning. Det finns 

regler (lagstiftning) på att t.ex. polisen ska hjälpa medborgare då de utsätts för brott och 

det blir upp till polisen att fördela anslagen så att varje enskild medborgare (ett konkret 

fall) får sin hjälp då den utsätts för brott. Budgetpropositionerna innehåller mestadels en 

generell anslagsstyrning när ändamålen för anslagen är att täcka kostnader för 

Polismyndighetens verksamhet, samtidigt står det t.ex. skrivet att specifika summor av 

anslagen ska användas till att anställa fler poliser och då sker en specifik styrning.  
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Lennart Lundquist hävdar att den direkta styrningens (regelstyrningen) precision 

bestämmer handlingsfriheten och att en låg grad av precision är detsamma som 

ramstyrning och då får förvaltningen en stor handlingsfrihet (Lundquist, 1992, ss. 81-

82). Anslagen som disponeras av Polismyndigheten är ramanslag och Lundquist skriver 

att indirekt styrning (anslagsstyrningen) till skillnad från den direkta istället påverkar 

handlingsförmågan hos förvaltningen, men han utvecklar det inte vidare. Det är alltså 

tänkbart att handlingsförmågan påverkas av de ramanslag som styr polisen, ramanslagen 

blir ett exempel på en låg grad av precision som därmed kan ge polisen en bättre 

handlingsförmåga. Lundquists teori om styrningens precision säger att tanken med 

styrning med ramlagar är att implementeringen av lagar ska göras av de med 

expertkunskaper, de verkställande tjänstemännen. Om man applicerar den tanken på 

ramanslagen till Polismyndigheten så blir resultatet att polisens handlingsförmåga blir 

bättre då anslagen fördelas av polisen själva, det är dem som har mest sakkunskaper om 

myndighetens arbete. 

 

Att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, anställa fler civila inom polisen 

och utbilda fler poliser är exempel på generell rekryteringsstyrning då de generella 

kraven för anställning inom myndigheten kan förändras. Det är även exempel på 

indirekt styrning där arbetsförhållandena för poliser förväntas förbättras i och med fler 

poliser vilket i förlängningen ska öka myndighetens förmåga att genomföra 

implementeringen av den direkta styrningen (order- och regelstyrningen). Den specifika 

formen av rekryteringsstyrning är regeringens utnämning av Dan Eliasson till 

rikspolischef och en annan del av den generella styrningen utgör de krav som ställs på 

personer som ska anställas i Polismyndigheten vilket regleras i förordningar. 

 

Förbättrade utvecklings- och karriärmöjligheter och skärpt rättsligt skydd för 

blåljuspersonal är betydande exempel på organiseringsstyrning som de polisanställda 

själva efterfrågar då de går ut i media och kräver en bättre arbetsmiljö. Det är exempel 

på utformning av procedurer som indirekt kan öka möjligheten för Polismyndigheten att 

implementera den direkta styrningen då de anställda ges bättre förutsättningar i sitt 

arbete. Det är svårt att hitta exempel på informationsstyrning i materialet då det är av 

mer informell karaktär och i princip kan omfatta all övrig styrning som inte går in under 

de fem första styrningsformerna. Intervjuer av anställda inom Polismyndigheten om hur 
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de t.ex. ser på hur polisledningen sköter den interna styrningen under påverkan av 

regeringen vore ett förslag på vidare forskning för att undersöka saken närmre. 

 

Tidigare forskning har pekat på att en myndighet som är utsatt för starkt politiskt tryck 

styrs mer aktivt av det berörda departementet. Den här studien har inte upptäckt någon 

särskilt intensiv styrning av någon form från regeringen mot Polismyndigheten som är 

utsatt för ett politiskt tryck. Det kan dock tänkas att den informella 

informationsstyrningen har blivit mer intensiv vid tillfällen det uppstått problem för 

polisen och att det då har skett tätare informella kontakter mellan justitieministern och 

polisledningen.  

 

Däremot visade tidigare forskning från Statskontoret att i en organisation som polisen är 

det viktigt att styrningen lämnas över till dem som är experter på området, dvs. polisen 

själva. Den här studien visar på att en stor del av styrnigen gentemot Polismyndigheten 

utgörs av ramstyrning där alltså polisen själva kan bestämma hur exempelvis anslagen 

ska tilldelas inom myndigheten. Det är också vad Statskontorets studier visar, en 

omorganisation från myndighetskoncern till enmyndighet (vilket har skett i 

Polismyndigheten) leder ofta till en mindre detaljerad styrning från regeringens håll.     

 

5.2 Förändring i förvaltningsstyrningen 
Det främsta syftet med uppsatsen är att svara på frågan om det har skett någon 

förändring i förvaltningsstyrningen. Svaret på den frågan är att det har skett en viss 

förändring i regeringens förvaltningsstyrning gentemot Polismyndigheten som kan 

kopplas till bakgrunden av ökad våldsbrottslighet och tal om poliskris. Tiden har 

använts som jämförelsepunkt och visat en förändring i förordningar, statsbudgetar och 

regleringsbrev under mandatperiodens gång. De förordningar som genomgår 

förändringar är dock mestadels i anslutning till olika samarbeten inom Europeiska 

Unionen. Det finns en ändring som föreskriver att polisen tillsammans med 

Åklagarmyndigheten ska utveckla verksamheten med utredning och lagföring av brott 

vilket kan ha ett samband med underbemanning och den påtalade krisen inom polisen 

där man inte klarar av sitt uppdrag, det blir nödvändigt att man samarbetar med andra 

myndigheter inom rättsväsendet för att få till snabbare handläggningstider.  
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Den tydligaste förändringen i styrningen sker i anslagsstyrningen i regeringens 

budgetpropositioner där anslagen till Polismyndigheten ökar för varje budgetår. För 

budgetåret 2016 ökas anslagen med ca 400 miljoner kronor i jämförelse med 2015 och 

ytterligare medel skjuts till under året med anledning av flyktingkrisen. För 2017 har 

anslaget ökat med ca 300 miljoner kronor i jämförelse med 2016 och även under detta 

år skjuts ytterligare medel till. I vårändringsbudgeten för 2017 ökas polisens anslag med 

hela 700 miljoner kronor med motiveringen att polisen inte kan upprätthålla sin 

verksamhet och behöver anställa fler poliser. För budgetåret 2018 förelås anslaget sedan 

landa på ca 24,5 miljarder kronor vilket kan jämföras med 2017 då Polismyndigheten 

till en början fick ca 21,9 miljarder kronor i anslag. Slutsatsen blir att 

anslagsstyrningens summor har ökat för varje år och det har skett en kraftig förändring 

av anslagen från 2017 till 2018 som främst motiveras med att Polismyndigheten måste 

utbilda och anställa fler poliser. 

 

Ökningen av anslagen sker som en indirekt styrning där de extra anslagen ska användas 

till att anställa fler poliser vilket är nödvändigt för att den direkta styrningen ska 

fungera, dvs. att polisen kan upprätthålla verksamheten och utföra det arbete som 

regeringen ger dem i uppdrag och som lagstiftningen säger. Anslagsökningen blir även 

ett exempel på generell styrning där anslagen ska användas till alla förvaltningsåtgärder 

av ett visst slag, anslagen ska användas till alla anställningar av nya poliser.  

 

Regleringsbreven innehåller inga större förändringar i villkoren för anslagspost 1 för 

Polismyndigheten eller angivna villkor för vad de extra anslagen ska användas till, det 

betyder att regeringen under hela mandatperioden tillämpar en hög grad av ramstyrning 

eller målstyrning. Det finns dock villkor för vad mindre summor av anslagen ska 

användas till där t.ex. medel till avhopparverksamhet kan vara en satsning i  arbetet mot 

problemet med organiserad brottslighet. Uppdragen för Polismyndigheten förändras 

däremot mellan regleringsbreven. I regleringsbrevet för budgetåret 2016 tillkommer 

uppdraget att polisen med anledning av ökande migrationsströmmar måste prioritera 

sina resurser vilket således är exempel på orderstyrning från regeringens sida med 

bakgrund ur en aktuell situation. Det uppmärksammade problemet med skjutningar 

märks här då polisen får i uppdrag att motverka förekomsten av illegala vapen och 

explosiva varor. 
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I regleringsbrevet för 2017 har det skett en förändring till att regeringen vill ha en 

fullständig återrapportering hur myndigheten har arbetat för att förbättra 

brottsutredningsverksamheten, personalresurser och kompetensförsörjning. Här har 

därmed den indirekta styrningen blivit viktigare genom att regeringen vill att t.ex. 

rekryteringsstyrningen och organiseringsstyrningen fungerar. Utformningen av 

procedurer, som exempelvis att man använder effektiva arbetsmetoder i 

utredningsverksamheten, är en förutsättning för att Polismyndigheten ska klara av att 

uträtta det som regleras i order- och regelstyrningen. Det har, åtminstone på pappret, 

skett en förändring i styrningen som innebär att regeringen uppfattar att den indirekta 

styrningen är viktig för att Polismyndigheten ska nå resultat.       

 

5.3 Politiska löften gentemot Polismyndigheten 
Även om det har skett vissa förändringar i förvaltningsstyrningen gentemot 

Polismyndigheten är det intressant att jämföra regeringens politiska löften gentemot 

polisen med den faktiska förvaltningsstyrningen. De få löften och politiska riktlinjer 

som ges kan sägas återspeglas i styrningen. 

 

Socialdemokraterna vill bl.a. utbilda och anställa fler poliser, stoppa gängkriminaliteten, 

skärpa straffen för grova vapenbrott och uppnå en polisnärvaro som är tillgänglig för 

alla medborgare. Miljöpartiet menar att Polismyndigheten måste få de resurser de 

behöver för att klara av sitt uppdrag och arbetet mot grov organiserad brottslighet är 

prioriterat. Tillsättandet av blåljusutredningen är ett exempel på politiska löften om att 

förbättra bl.a. polisens arbetsmiljö som är på väg att leda till en regelstyrning om 

lagändringar införs. Löften om skärpta straff för grova vapenbrott uppfylls då nya 

lagändringar gäller från januari 2018. Däremot är löftet om att det ska anställas tusentals 

fler poliser till år 2020 och 10 000 fler anställda inom Polismyndigheten till 2024 mer 

av ett mål och osäkert eftersom det kommer kritik om att det är ett orealistiskt mål. 

Kritiken handlar om att det saknas lämpliga studenter till att fylla upp alla platser på de 

befintliga polisutbildningarna redan idag samtidigt som man vill utöka med två nya 

lärosäten för polisutbildningen. Dessutom behöver de nya utbildningsplatserna ta 

personal från Polismyndigheten som därmed blir av med en del polisanställda. Annan 

kritik mot målet att öka antalet poliser är att det också behövs mer kapacitet till andra 

delar av rättsväsendet om fler poliser anställs och att många av de nuvarande poliserna 

går i pension samtidigt (Rissvik, Ekstedt Larsson, & Hedfors, 2017). 
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Regeringen säger sig vilja förbättra arbetsmiljön och karriärvägarna för de 

polisanställda. Det är något som infrias i förvaltningsstyrningen när man ger 

Polismyndigheten i uppdrag att identifiera vilka behov det finns inom myndigheten när 

det kommer till arbetsmiljö och karriärutveckling för de polisanställda och hur dessa 

behov kan tillgodoses. Skälen för uppdraget är att regeringen ser problemet med att 

många poliser lämnar yrket p.g.a. bl.a. dålig arbetsmiljö och dåliga karriärmöjligheter. 

Det måste finnas en hög kvalitetsnivå på dessa områden för att fler ska vilja utbilda sig 

till polis och sedan stanna kvar inom yrket (Ju2017/06645/PO, Justitiedepartementet, 

2017, ss. 1-3). Trots anslagsökningen ges inga löften på lönehöjningar för poliser, vilket 

oppositionspolitiker och poliser själva tidigare utmålat som ett krav för att göra 

polisyrket mer attraktivt.  

 

5.4 Avslutande diskussion 
Uppsatsen har beskrivit exempel på förvaltningsstyrning gentemot Polismyndigheten 

och visat på att det har skett en viss förändring i styrningen under mandatperioden 

2014-2018. Den största förändringen har skett i den senare delen av mandatperioden 

genom tilldelning av större anslag till Polismyndigheten och även genom att det har 

tillkommit uppdrag och arbetsuppgifter i regleringsbreven som kan kopplas till 

bakgrunden om debatten av ökad våldsbrottslighet och poliskris. Det är i den indirekta 

styrningen det går att se störst förändring och det tyder på att regeringen arbetar efter 

strategin att det är Polismyndighetens förutsättningar som måste förbättras för att 

myndigheten ska nå resultat med den direkta styrningen av lagar och förordningar som 

styr hur polisen i sitt arbete kan verka mot brottslighet och upprätthålla rättssamhället. 

Det finns ett samband mellan den retorik som uttalas från regeringens håll gentemot 

Polismyndigheten och förvaltningsstyrningen eftersom de politiska löften som finns 

resulterar i förändringar i förvaltningsstyrningen, även om det är oklart om löftena 

omvandlas till faktiska förändringar i verkligheten. 

 

Det återstår följaktligen frågetecken kring förvaltningsstyrningens verkliga resultat. 

Statsminister Stefan Löfven talar om en historiskt stor satsning på polisen och vill 

anställa 10 000 fler inom polisen till år 2024. Likaså gör oppositionspartierna som 

försöker bräcka regeringens och varandras bud om hur många poliser som ska utbildas 

och anställas (Svensson, N., 2017). Men frågan är om satsningar på fler poliser leder till 
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verkliga resultat i samhället. Exempelvis visar undersökningar som Brottsförebyggande 

rådet (Brå) har gjort att den föregående Alliansregeringens satsningar på fler poliser inte 

ledde till fler uppklarade brott (Holmberg, Brå, 2014). Det kan vara lätt att utlova fler 

poliser som en snabb lösning på problem men dels som tidigare sagts, det finns hinder 

på vägen att lyckas med att utbilda fler poliser, och dels att fler poliser ute på gatorna 

inte behöver betyda att fler brott klaras upp. Det handlar också om vad man anser vara 

lyckade resultat, om det är att fler brott klaras upp eller något annat.  

 

Istället kan en retorik från regeringens sida som utlovar satsningar på polisen bli till 

snabba utryckningar med syftet att kyla ned den politiska och mediala debatten som 

talar om hur skjutningarna eskalerar och att resurserna inte räcker till inom polisen. 

Slutsatsen blir att om fler poliser inte ger några verkliga resultat i samhället så blir inte 

syftet med talet om att anställa fler poliser att lösa polisens problem, utan syftet blir att 

skydda det egna partiet från kritik. Det kan gälla alla regeringar oavsett vilka partier 

som sitter i regeringsställning. Den här studien har ju visat att de största förändringarna i 

förvaltningsstyrningen gentemot polisen skedde i den senare delen av mandatperioden, 

det var inte förrän i augusti 2017 som regeringen tog i med hårdhandskarna och 

utlovade en kraftig anslagsökning. Det kan tyda på att regeringspartierna ville visa att 

man gör något åt problemen och ville på så sätt slå undan den kritik som finns. Syftet 

med anslagsökningen var kanske inte primärt att det snabbt ska anställas fler poliser, det 

kommer förmodligen ändå dröja i tiden innan tusentals nya poliser kan anställas. 

Anledningen till att den markanta anslagsökningen inte skedde förrän augusti 2017 kan 

vara att det börjar närma sig valår och då vill man framstå som stark i en fråga som 

anses viktig för väljarna. Sveriges Televisions inrikespolitiska kommentator Mats 

Knutson nämner i sin analys av anslagsökningen att anledningen till att polisen får mer 

pengar är just att brottsutvecklingen är en viktig fråga inför valåret 2018 och regeringen 

måste visa att den tar frågan på allvar (Knutson, 2017). 

 

Resultatet av studien visar att det har skett en viss förändring i förvaltningsstyrningen 

men det är osäkert om t.ex. de ökade anslagen till Polismyndigheten kommer att ge 

några verkliga resultat ute i samhället. Exempelvis som tidigare nämnts, anslag som 

tilldelas för att anställa fler poliser behöver inte resultera i att fler brott klaras upp i 

slutändan. Lennart Lundquists parlamentariska styrningskedja består av de tre länkarna 

förvaltningsstyrning, organisationsstyrning och samhällsstyrning där 
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förvaltningsstyrningen är ett instrument för att omsätta regeringens beslut till 

samhällsstyrning. Det är samhällsstyrningen som utgör den faktiska implementeringen 

av regeringens beslut. Regeringen kan inte styra samhället direkt utan måste göra det 

genom förvaltningsstyrningen som i sin tur påverkar organisationsstyrningen som sedan 

påverkar samhällsstyrningen. Men förvaltningsstyrningen kanske inte fungerar då 

styrningen inte påverkar samhällsmedborgarna såsom regeringen vill. T.ex. om anslag 

till anställning av fler poliser ändå inte gör att alla människor i Sverige får tillgång till 

en polisnärvaro oavsett var i landet dem bor, trots att regeringens mål är att alla ska få 

det. Det kan vara så att en annan del av styrningskedjan avgör den faktiska 

implementeringen. T.ex. kan det då vara som i Lundquists andra fall av samband mellan 

länkarna i kedjan, där förändras styrningen gradvis mellan varje länk. Regeringen kan 

besluta om målet av hög polisnärvaro som sedan fortsätter i samma riktning till en 

högre nivå inom Polismyndigheten. Men sedan vid organisationsstyrningen, den interna 

styrningen inom polisen, sker en avvikelse från den ursprungliga riktningen då t.ex. en 

av polisregionerna på den lägre nivån ser styrningen som oklar och tolkar den som att 

polisnärvaron ska vara hög men att det är upp till den egna polisregionen att ändå 

fördela närvaron inom regionen. Därefter är det polisorganet på den lägsta nivån inom 

myndigheten, lokalpolisområdet, som sköter samhällsstyrningen när de fördelar 

polisnärvaron inom sitt område. Då kanske en del medborgare inom området blir utan 

polisnärvaro eller får en låg grad av närvaro. Därmed blir resultatet att den slutgiltiga 

implementeringen av beslutet (samhällsstyrningen) avviker helt eller delvis från 

regeringens önskan.  

 

Länken av förvaltningsstyrning i Lennart Lundquist parlamentariska styrningskedja kan 

likställas med förvaltningspolitiken som Olof Petersson menar är ett sätt att utöva makt 

över den offentliga makten. Den offentliga makten handlar i sin tur om att man ska 

förverkliga folkstyrelsens ideal på ett demokratiskt, rättsäkert och effektivt sätt. 

Förvaltningsstyrningen blir i likställandet med förvaltningspolitiken ur Olof Peterssons 

perspektiv ett sätt att genom organisations- och samhällsstyrningen förverkliga 

folkstyrelsens ideal på ett demokratiskt, rättssäkert och effektivt sätt. Men när som i 

exemplet ovan inte förvaltningsstyrningen fungerar, när det sker en avvikelse mellan 

länkarna i den parlamentariska styrningskedjan, då blir beslut som i 

förvaltningsstyrningen är baserade på folkets ideal inte förverkligade i 

samhällsstyrningen eftersom det sker en avvikelse på vägen genom kedjan. Resultatet  
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blir att samhällsstyrningen ej är baserad på de beslut, lagar och mål som regering och 

riksdag har fastställt och därav uppfylls inte kraven på demokrati, rättssäkerhet och 

effektivitet vilka är den svenska förvaltningspolitikens mål. 

 

Avslutningsvis visar resonemanget ovan på ett demokratiskt problem då det sker 

avvikelser i styrningskedjan och regeringen inte kan avgöra den faktiska 

implementeringen av sina beslut vilka är baserade på folkets vilja. Den här studien har 

visat på att det har skett vissa förändringar i förvaltningsstyrningen under 

mandatperioden i syfte att stärka den del av rättsväsendet som utgörs av 

Polismyndigheten. Det återstår att se om regeringens åtgärder ger några verkliga 

resultat. Men kanske har det ingen betydelse av vilka partier som är i regeringsställning 

om man ska se på saken ur resonemanget ovan om ett demokratiskt problem då 

förvaltningsstyrningen inte fungerar. Oavsett regering, måste förvaltningsstyrningen 

fungera för att politikerna ska få igenom sina mål och förverkliga folkstyrelsens ideal.   
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