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Förord 

 
Arbetet med den här historiken har vid sidan av mina ordinarie ar-
betsuppgifter pågått med många och långa avbrott under flera år. 
Tack vare bidrag från främst Nordiska Samarbetsrådet för Krimino-
logi men även från Åke Wibergs stiftelse, Stiftelsen Lars Hierthas 
Minne och Magnus Bergvalls stiftelse har jag kunnat arbeta med 
den svenska polisens historia. Genom ett fakultetsmedel från Hu-
manistiska fakulteten vid Uppsala Universitet har det blivit möjligt 
att fullfölja arbetet. Manus har slutligen färdigställts under min 
gästforskarvistelse vid Stein Rokkan Sentret i Bergen. Ett stort tack 
till Robert Andersson, Rolf Granér och Erik Wångmar vilka läst 
manus och gett konstruktiva kommentarer. Tack även till polisut-
bildningen vid Växjö Universitet för publiceringen av denna histo-
rik i skriftserien. 
 
Bergen 2009 06 01 
 
Björn Furuhagen 
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1 Inledning 

 
Polisen intar på flera sätt en central position i samhällslivet. Den är 
statens instrument för att upprätthålla lag och ordning och för att 
bekämpa brott. För medborgarna är polisen av största betydelse, då 
den dels är en instans som medborgaren vänder sig till för att få 
hjälp och skydd, dels är en instans som kan utöva makt över med-
borgaren. Polisen samarbetar dessutom med andra aktörer i samhäl-
let, bland annat kommunala instanser som skolor och sociala myn-
digheter. För att förstå dagens polis behövs historiska perspektiv. 
Vår nutida polis är nämligen en produkt av en historisk utveckling 
med djupa rötter.  
 
Det finns emellertid inte någon modern översikt som på ett samlat 
sett behandlar den svenska polisens historia fram till idag. Den här 
kortfattade historiken fyller denna lucka genom att beskriva den 
svenska polisens historia, främst under 1900-talet. Syftet är att ge 
en bild av hur polisen styrts, hur den varit organiserad och arbetat. 
Det säger i sin tur mycket om polisens roll i samhället och dess 
förhållande till medborgarna. Den svenska säkerhetspolisens histo-
ria tas däremot inte upp i denna text, inte heller den rättshistoriska 
utvecklingen av polisrätten. 
 
 Målgruppen för den här historiken är studenter och yrkesverk-
samma som behöver få en bild av polisens historiska utveckling, 
till exempel poliser och andra anställda inom rättsväsendet eller 
studenter inom polisutbildningen. I slutet finns en kort kommente-
rad bibliografi för den som vill fördjupa sig med mer läsning. Fot-
noterna ger också utförliga hänvisningar till källor och litteratur. 
   Förutom en bakgrundsteckning byggd på annan litteratur om po-
lisens äldre historia, bygger den här texten på genomgångar och 
analyser av de statliga offentliga utredningarna om den svenska po-
lisen under 1900-talet. Sedan 1922, då serien statens offentliga ut-
redningar (SOU) började ges ut, har den svenska polisen varit fö-
remål för fler än 100 sådana utredningar. Vissa har utrett endast 
begränsade delar av polisens verksamhet medan andra utrett hela 
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polisens organisation, arbete och inriktning.1 Förutom alla dessa ut-
redningar finns utredningar gjorda före 1922 och mindre utredning-
ar och betänkanden gjorda på departementsnivå.2  
 
För att avgränsa denna korta historik fokuseras den på hur den 
svenska polisen styrts, organiserat och arbetat. De statliga utred-
ningarna innehåller ofta utförliga beskrivningar om detta. Utred-
ningarna visar också hur statsmakterna sett på polisen, vad man har 
velat använda polisen till och hur man ansett att den ska fungera. 
Vad som här skildras blir således inte endast en historia om den 
svenska polisen, utan det blir också en historia synen på den svens-
ka polisen sedd genom de statliga utredningarna. 
 
En återkommande fråga i svensk polishistoria under 1900 talet har 
varit balansen mellan statligt respektive kommunalt inflytande över 
polisen och de därmed sammanhängande frågorna kring hur polisen 
bäst ska fungera i lokalsamhället och i kontakterna med medbor-
garna. Det finns mycket som tyder på att det statliga inflytandet 
visserligen effektiviserat och utvecklat polisen, men att det samti-
digt försvårat polisens förankring bland medborgarna och i lokal-
samhället. Denna problematik är en röd linje även i denna historik. 
Vi ska emellertid börja med polisväsendets ursprung och uppkomst 
långt tillbaka i tiden, och då måste utvecklingen utanför Sverige 
kort skisseras i generella drag. Svensk polis har nämligen utveck-
lats i linje med polisen i andra länder i vår närhet. 
 
 

––––––––– 
1 En sökning med trunkering (polis*) i Riksdagsbibliotekets databas över samtliga SOU ger 103 pos-

ter. 
2 Departementspromemorior den så kallade DS serien 



 7

2 Polisens historiska rötter 

 
Ordet polis kommer ursprungligen från de grekiska orden polis 
(stad, stat) och politeia (förvaltning). Den ursprungliga betydelsen 
är stadsförvaltning eller regeringskonst. Ordet hade under medelti-
den och även under senare sekler en vidsträckt och skiftande bety-
delse. Ofta var det en samlingsbeteckning på all offentlig verksam-
het utom den kyrkliga, det vill säga praktiskt taget allt som hade 
med socialt, politiskt och ekonomiskt liv att göra. Ordet avsåg inte 
som idag polisen som institution och kår. Men med tiden inskränk-
tes dock betydelsen till att beteckna den delen av inrikesförvalt-
ningen som hade hand om att upprätthålla ordning och säkerhet.3 
    
Numera definieras inte polisen utifrån dessa gamla och breda bety-
delser, utan utifrån det faktum att polisen i sitt arbete på ett annat 
sätt än andra yrkesgrupper har rätt att tillgripa våld och tvång. Ofta 
behöver polisen inte utnyttja dessa möjligheter, men det karaktäris-
tisk är alltså möjligheten till legal våldsutövning. Polisen är således 
idag ett uttryck för statens våldsmonopol och en institution som an-
svarar för ordning och säkerhet inom landet. Krigsmakten svarar 
för den legala våldsutövningen utåt mot andra stater, men har nu-
mera inte några uppgifter som innebär våldsutövning mot de egna 
medborgarna. Historiskt har dock militären ofta även fungerat som 
polismakt. Att beskriva eller definiera polisen utifrån dess uppgifter 
och arbete är däremot svårare. Polisen har nämligen delvis arbetat, 
och arbetar än idag, med uppgifter som inte direkt anses vara dess 
huvuduppgift, vilken är att upprätthålla ordning och säkerhet samt 
att förebygga och bekämpa brottslighet.  
 
 

Det äldsta förmoderna polisväsendet 
 
Många av de arbetsuppgifter den moderna polisen i dag har behöv-
de utföras även i äldre tid. Formerna för hur man organiserat och 
löst de polisiära arbetsuppgifterna har däremot varierat mycket ge-

––––––––– 
3 Avsnittet bygger på Furuhagen 2004 s11ff och där anförd litteratur. 
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nom historien och mellan olika länder. Ursprungligen vilade polis-
sysslorna helt på de enskilda individerna som gemensamt med egna 
arbetsinsatser fick bidra till att den kollektiva säkerheten ordningen 
upprätthölls. I de små medeltida städerna ålåg det från början bor-
garna själva att växelvis tjänstgöra som nattvakter för att övervaka 
ordningen, gripa brottslingar och tiggare och andra fridsstörare. På 
landsbygden valde eller utsåg man olika former av byväktare eller 
sockenkonstaplar. Det var i regel ett uppdrag som gick runt bland 
bönderna. Dessa kunde då även få andra arbetsuppgifter i lokal-
samhället, och de fungerade ibland som lokalbefolkningens ombud 
eller företrädare mot kungen, det vill säga statsmakten.  
    
När kungamakten och kyrkan växte sig starkare tog dessa ofta be-
folkningens ombud i anspråk för olika arbetsuppgifter i den lokala 
förvaltningen. Kungar och furstar skaffade sig i regel också särskil-
da fogdar, guvenörer eller andra befattningshavare som på regio-
nalplanet skulle ansvara inte endast för att ordning och säkerhet 
upprätthölls utan även för hela rättsväsendet samt andra delar av 
förvaltningen som skatteindrivningen. När städerna växte tog kun-
gamakten helt eller delvis över ansvaret för lag och ordning även 
där, eller också organiserades polisväsendet i fasta former under 
den lokala stadsförvaltningen med borgmästare och råd i spetsen. 
Systemet med nattpatrullerande borgare avvecklades. Istället orga-
niserades olika former av väktarkårer med fast anställda stadsvakter 
och/eller särskilda brandvakter, nattpatruller eller liknande lösning-
ar. 
    
Kyrkan hade sedan medeltiden rätt att döma i mål rörande moral, 
religion, familjeliv, samt ofta även andra saker som trätor mellan 
grannar, småstölder och slagsmål. Prästerna kunde då få polislik-
nande uppgifter med bland annat uppsikt över ordningen i försam-
lingen, anmälningar av brott och förhör med misstänkta. Ibland 
hade domstolarna särskild polispersonal för att spana efter och gri-
pa brottslingar. Krigsmakten hade länge också uppgifter kring den 
inrikes säkerheten, och soldaterna sattes ofta in vid större ordnings-
störningar och oroligheter. Soldaterna vid stadens regementen pat-
rullerade ofta också gatorna eller hade fasta vaktposteringar. På 
landsbygden var det i en del länder militärpolisen som bildande ett 
gendarmeri, en beriden polis som skulle upprätthålla ordning och 
säkerhet längst vägarna där rövarna ofta härjade. 
     
En annan lösning har varit att lägga ut de polisiära arbetsuppgifter-
na på entreprenad, genom att låta prisjägare och informatörer få be-
talt när de gripit brottslingar eller spårat upp stöldgods. Privata vak-
ter har också funnits hos adelsmän, rika borgare och senare hos 
större bolag. De blev föregångare till dagens lukrativa säkerhetsin-
dustri som har en lång historia.  
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En offentlig, specialiserad och professionell 
polis 
 
Skillnaden mellan dessa olika äldre former av polisverksamhet och 
dagens polis är enligt polisforskaren David Bayley att den nutida 
polisen i större utsträckning är offentlig, specialiserad och profes-
sionaliserad.4 Den offentliga polisen har inte endast fått sin full-
makt och legitimitet från en offentlig centralmakt utan denna styr 
och finansierar även polisen mer direkt. (Med offentlig menas här 
inte endast statlig polis utan även kommunal eller regional polis, då 
kommunala och regionala organ som styr polisen också är offentli-
ga). Det offentliga inflytandet över polisen kunde som vi sett förr 
vara mer begränsat. Att polisen är specialiserad innebär att den hu-
vudsakligen ägnar sig åt det som numera anses vara polisarbete, 
och inte åt andra arbetsuppgifter som den förr kunde ha som till ex-
empel att också fungera som brandkår eller att vara en del av skat-
teförvaltningen och/eller åklagarväsendet. 
    
Formell rekrytering, utbildning eller träning samt fast anställning 
och heltidsarbete är delar av en modern professionell polisroll där 
polisyrket är klart avskilt från andra karriärvägar. Äldre tiders po-
lisväsende kunde ju däremot ofta bygga på frivilliga eller påtvinga-
de insatser från lokalbefolkningen som på deltid fungerade som 
”poliser”, dock utan att få någon lön för besväret. När ersättning 
började förekomma var det inte ovanligt att denna bestod av ande-
lar i de böter som utdömdes, eller del i stöldgods som uppspårade 
eller andra ackordsliknande varianter. Träning och utbildning sak-
nades ofta helt, till exempel hos de stadsvakter, nattväktare och 
brandvakter som anställdes i städerna. 
     
Varken offentligheten, specialiseringen eller professionaliseringen 
är var för sig något helt nytt i polisens historia. Men den moderna 
polisen har utvecklats betydligt på alla tre punkterna, särskilt vad 
gäller professionaliseringen. Framförallt är, enligt Bayley, kombi-
nationen av dessa tre drag karaktäristisk för den moderna polisen 
och något som skiljer denna från äldre tiders polisväsende. 
    
Den moderna polisen som vi känner den är således ett ganska nytt 
fenomen. Förenklat kan man säga att den utvecklades under 1800-
talet och början av 1900-talet i industrisamhällets växande storstä-
der där det skapades nya och större problem med ordning, brotts-
lighet och social missär.  Men polisväsendet i en bredare bemärkel-

––––––––– 
4 Bayley 1990. 
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se har en mycket längre historia och är kanske en företeelse lika 
gammal som mänskligheten själv. Socialantropologisk forskning 
tyder på att även stam- och släktbaserade samhällen helt utan 
statsmakt i vissa fall kan utveckla enkla polisliknande funktioner.5 
Som översikten ovan visar organiserades polisväsendet även när 
människan blivit bofast både på landsbygden och i de små städerna 
av lokalsamhället självt utifrån människornas egna behov. 
      
Polisväsendets ursprung är således lokalt och det uppstod sannolikt 
innan det började utvecklas en statsmakt. Ett mer organiserat polis-
väsende utvecklades emellertid först i samhällen där det fanns en 
statsmakt i form av en kungamakt/furstemakt eller i självständiga 
stadsstater. Endast en växande statsmakt hade motiv och resurser 
att organisera och finansiera ett större polisväsende. Polisen brukar 
numera uppfattas som en statsangelägenhet rent principiellt. Poli-
sen är nämligen statens organ för att upprätthålla lag och ordning 
och för att upprätthålla våldsmonopolet inom det egna territoriet 
    
Polisväsendets lokala drag försvann inte helt med statsmaktens 
framväxt utan fanns delvis kvar, och finns fortfarande kvar i vissa 
länder. Kommunal eller regional polis kan ses som ett uttryck för 
polisens lokala ursprung. Medborgarnas roll inom polisen försvann 
inte heller helt. Det kunde finnas kvar, och finns än kvar, i form av 
att polisen ibland underställdes städernas styrande organ och nume-
ra kan lyda under kommunala församlingar och liknande. Bland 
annat i USA har det förekommit att man valt sina poliser och sina 
polischefer. En annan variant är att medborgarna eller deras valda 
politiker haft, eller fortfarande har, ett organiserat inflytande genom 
medverkan i polisnämnder eller polisstyrelser.   
     
I Sverige var polisen kommunal till 1965, och kommunal eller mu-
nicipal polis som är en annan term finns kvar i en del andra länder. 
Ofta finns då dessutom parallellt någon form av rikspolis. USA 
som har tusentals olika lokala, regionala, delstatliga och federala 
poliskårer är kanske det bästa exemplet på att även den moderna 
polisen kan vara lokalt och regionalt organiserad.  Andra länder har 
sedan mycket länge en mer enhetligt organiserad statlig polis.  
 
 

––––––––– 
5 Robinson  & Scaglion 1994. 
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Två polistraditioner 
 
Polisforskningen brukar skilja på den anglosaxiska polistraditionen 
och den så kallade kontinentala polistraditionen som har dominerat 
i länder som Frankrike och Italien men även i Tyskland och länder i 
Syd- och Centraleuropa. De historiska traditionerna har påverkat 
polisen på olika sätt ända fram till nutiden. Den anglosaxiska tradi-
tionen, som alltså har sina rötter i England, byggde ursprungligen 
på lokalt förankrade och civila former av polisväsende med by-
konstaplar och lokala väktarkårer i städerna. Dessa stod i lokalsam-
hällets tjänst, och rikstäckande polisstyrkor saknades länge nästan 
helt.  
    
Det var också i England, närmare bestämt i London, som den första 
moderna poliskåren utvecklades under 1830-talet. Den så kallade 
nya Londonpolisen var en civil, professionell och uniformerad po-
lis utan kopplingar till krigsmakten. Man strävade efter att främst 
rekrytera unga män med en civil bakgrund. Polispersonalen var hel-
tidsanställd och noggrant utvald och inordnades i en genomtänkt 
och effektiv organisation. London blev världens då polistätaste stad 
med lokala polisstationer runt om i staden. Det var i London som 
polisen utvecklade fotpatrulleringen i den form som den sedan 
kommit att dominera mycket av världens polisarbete under stora 
delar av 1900 talet. Londonpolisen bemödade sig också om att för-
söka skapa en bild av polisen som inriktad på brottsförebyggande 
arbete med service och goda relationer till medborgarna. Det fram-
går bland annat av inledningen till den numera berömda instruktio-
nen för Londonpolisen: 
 
 

”Det principiella syftet som ska uppnås är att ”förebygga 
brott”. Mot detta ska polisens hela strävan riktas. Säkerheten 
för personer och egendom, upprätthållandet av allmän ord-
ning och alla andra syften med polisen, kommer sålunda 
uppnås bättre, än genom att brottslingen upptäcks och straf-
fas efter det att han begått brott. Frånvaron av brott kommer 
att anses som det bästa beviset på polisens effektivitet.”6 
 

 
Londonpolisen var däremot mycket återhållsam med att bedriva 
hemlig spaning och säkerhetspolitisk övervakning mot medborgar-
na. Det ansågs illegalt i den engelska rättstraditionen med sin gam-

––––––––– 
6 Smith 1985 s 24. Citatet översatt till svenska av författaren. 
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la betoning på individens fri- och rättigheter. Därför blev den nya 
Londonpolisen uniformerad, så att man inte skulle misstänka den 
för att med civilklädda agenter bedriva hemlig spaning. Men man 
var noga med att utforma uniformen så att den inte blev för lik den 
militära uniformen. Polisen skulle uppfattas som en civil instans, 
inte som en del av krigsmakten. Den nya Londonpolisen stod, till 
skillnad från stadens äldre polisväsende, under statlig kontroll.  
Men i resten av England utvecklades polisen i form av kommunala 
och regionala styrkor. I USA utvecklades polisen också efter eng-
elskt mönster men fick även vissa särdrag, bland annat beväpnades 
den tidigt medan den engelska polisen har en tradition av att vara 
obeväpnad. Under andra halvan av 1800-talet inrättade alla större 
städer i USA moderna civila poliskårer enligt Londonmodellen. 
     
Den kontinentala polistraditionen härrör ursprungligen från Frank-
rike där polisväsendet mycket tidigare ställdes direkt under kunga-
maktens kontroll. Gamla former av lokalt polisväsende fanns vis-
serligen kvar, men det var i Frankrike som statsmakten först, redan 
på 1500 talet, byggde upp ett gendarmeri det vill säga en kår av 
ridande, beväpnade militärpoliser på landsbygden. Sedan fick hu-
vudstaden Paris på 1600-talet en stor statlig polis med en polismäs-
tare. Den Franska polisen kom att få mycket starkare kopplingar till 
krigsmakten, och den var tyngre beväpnad än den anglosaxiska po-
lisen. Till polisen rekryterades nästan enbart före detta militärer. 
Den Franska polistraditionen spred sig sedan till andra länder i 
Sydeuropa men även den Tyska och Österrikiska polisen har på-
verkats mycket av den kontinentala polistraditionen. I flera Sydeu-
ropeiska länder har man än i dag både en militärpolis och en civil 
polis.  
       
Den kontinentala polisen blev tidigt inriktad på att delvis fungera 
som en säkerhetspolis vilken för kungamaktens räkning övervakade 
befolkningen. Därför anses den ha varit, och är nog fortfarande, 
mindre medborgarinriktad än den anglosaxiska polisen som stod 
närmare medborgarna och var mer serviceinriktad och mindre auk-
toritär än den kontinentala polisen.  Som kommer att framgå av 
fortsättningen har den svenska polisen i varierande grad influerats 
av båda traditionerna. Den svenska polisens historiska rötter är helt 
lokala, men statens växande engagemang är en röd tråd i den histo-
riska utvecklingen. 
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3 Polisväsendet på den 
svenska landsbygden  

 
Det har alltid varit, och är än idag, skillnad på polisens arbete och 
organisation i städerna och på landsbygden. Problemen med lag 
och ordning var förr, och är än idag, större och kräver i regel mer 
resurser och andra organisationsformer i städerna. Det beror helt 
enkelt på att det bor många fler människor koncentrerade på mindre 
ytor i städerna. Den moderna svenska polisen utvecklades därför i 
städerna men först under 1800-talet. I Sverige var städerna jämfört 
med andra delar av Europa länge få och dessutom små. Stockholm 
hade vid början av 1800 talet cirka 75 000 invånare. Malmö, Norr-
köping, Karlskrona och Göteborg hade 5 – 10 000 invånare. Alla 
andra städer hade färre än 5000 invånare, de flesta färre än 2000. 
Ännu i slutet av 1800-talet bodde 90 procent av Sveriges befolk-
ning på landsbygden 
   
Det svenska polisväsendets tidigaste ursprung får därför sökas på 
landsbygden där det tidiga formerna av polisväsende sannolikt fun-
gerade på samma sätt som i andra länder, det vill säga lokalsamhäl-
let och dess invånare fick själva upprätthålla ordning och säkerhet. 
Men den framväxande kungamakten började tidigt bygga upp ett 
förmodernt polisväsende. Kungens fogdar fick under medeltiden 
och 1500 talet i uppgift att, förutom skatteindrivningen och andra 
uppgifter inom förvaltningen, även ansvara för lag och ordning. 7  
    
När Sverige kristnades delades landet in i socknar som leddes av 
varsin präst. Prästen skulle tillsammans med de manliga bönderna 
sammanträdda i sockenstämman och diskutera lokala angelägenhe-
ter inklusive ordningen i socknen, till exempel konflikter mellan 
grannar eller problem med stökiga ungdomar. Sockenstämman 
kunde under prästens ledning även döma personer som gjort sig 
skyldiga till mindre förseelser, ofta av religiös och moralisk karak-
tär. För att övervaka ordningen i socknen hade prästen till sin hjälp 

––––––––– 
7 Om polisväsendet på landsbygden före 1925 se: Sjöholm 1941. 
Edberg & Svärd 1963, s 21ff.  Höfde 1965, s 15ff, s 9ff. 
SOU 1922:49, s 4ff. SOU 1944:53, s 12ff. Pira 1933. Gisleén 1911. 
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ett antal sexmän. Sexmännen valdes eller utsågs bland de manliga 
bönderna i olika delar av varje socken. De skulle hålla ett vakande 
öga över ordningen, hjälpa till att medla i konflikter och rapportera 
till prästen om ordningsproblem och förseelser i sina byar.8 
 
 

Länsmän och fjärdingsmän 
 
På 1630-talet genomförde kungamakten en länsindelning med 
landshövdingar som i varje län var kungens högste tjänsteman. 
Landshövdingarna fick det yttersta ansvaret för lag och ordning i 
sina län. Kronofogdarna skulle främst sköta skatteindrivningen i 
sina distrikt, men de skulle även fortsätta att vaka över lag och ord-
ning samt beivra brott. I praktiken sköttes dessa uppgifter på lokal-
planet till stor del av de länsmän som lydde under varje kronofog-
de. Länsmännen var inte en polis i dagens bemärkelse, utan det var 
en befattning med en rad olika arbetsuppgifter i lokalförvaltningen. 
Länsmannen var en blandning av polis, skattetjänsteman och åkla-
gare på lägsta nivå. Förutom polisliknande sysslor kunde länsman-
nen agera som statens representant det vill säga som en ”åklagare” i 
vissa mål vid häradsrätterna (underrätterna på landsbygden). Han 
hade även arbetsuppgifter inom skatteförvaltningen med att driva in 
skatter och avgifter. Länsmannen har ett medeltida ursprung, och 
han var ursprungligen en lokal förtroendeman. Sedan blev det un-
der 1600-talet en statlig befattning, betecknande nog officiellt be-
nämnd kronolänsman.  
    
Kronolänsmännen hade en stark lokal förankring och bodde i de 
härader där de var verksamma. 1680 föreskrevs att landshövding-
arna skulle utse länsmännen men att dessa då skulle väljas bland de 
”bofaste och beskedligaste bönderna som i häradet finnes”. Några 
andra kompetenskrav verkar inte ha funnits förrän i början av 1800-
talet då det bestämdes att de som utsågs till länsmän först skulle 
undgå ett förhör, det vill säga en slags muntlig examen för att visa 
att de kunde läsa och räkna, uttrycka sig muntligt och skriftligt 
samt att de hade ”försvarlig kännedom om lag och författningar i 
erforderliga delar.” 1855 kom en instruktion för länsmanstjänsten 
som också stadgade att en blivande länsman inför länsstyrelsen 
skulle avlägga en särskild länsmansexamen 9 

––––––––– 
8 Om sockenstämmans rättskipning se Furuhagen 1996. 
9 Citat Edberg & Svärd 1963, s 23. Om länsmännen se även Sjöholm 1941. 
Edberg & Svärd 1963, s 21ff.  Höfde 1965, s 15ff, 9ff. Uppgift om instruktionen 1855 och länsmans-

examen ur Nordisk familjebok uggleupplagan.  
http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=nfbo&page=0039 
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Länsmännen fanns kvar till och med 1917 då de genom en reform 
ersattes av landsfiskaler som i grunden hade ungefär samma funk-
tion som länsmännen men ett något utvidgat ansvarsområde. På 
landsfiskalerna ställdes också betydligt högre kompetenskrav. 
Landsfiskalerna fungerade som både åklagare och polischefer i sina 
distrikt. De hade också ansvar för utmätningen av skatter, avgifter 
och böter. Dessutom skulle landsfiskalerna hålla uppsikt över att 
handel och näringsliv, samfärdsel och kommunikationer, brand-
skydd, fattigvård, byggande med mera fungerade enligt gällande 
regler. Landfiskalerna bar uniform i form av skärmmössa och en 
blå vapenrock som var kopierad efter den militära vapenrocken.10 
Genom reformen 1917 inrättades i varje län också en tjänst som 
landsfogde. Landsfogdarna hade direkt under landshövdingarna 
och länsstyrelserna ansvaret för lag och ordning i sina län. De fun-
gerade då som chefer över landsfiskalerna och som åklagare i vissa 
mål. Landsfogden fungerade således i princip som både ”länspo-
lismästare” och ”överåklagare” på länsnivå.11 
    
Länsmannen (senare landsfiskalerna) hade till sin hjälp ett antal så 
kallade fjärdingsmän vilka fungerade som polisbiträden på deltid. I 
regel fanns det sedan slutet av 1500 talet en fjärdingsman i varje 
socken (ursprungligen en för varje fjärdedels härad). Fjärdings-
männen hade en mindre självständig ställning, och skulle hålla ett 
vakande öga över lag och ordning i sin socken, rapportera om brott 
och ordningsproblem till länsmannen (senare landsfiskalen) samt 
bistå länsmännen i olika sammanhang till exempel vid gripanden 
av brottslingar och lösdrivare. Men med tiden fick fjärdingsmännen 
också ta sig an en rad olika andra arbetsuppgifter i lokalsamhället, 
till exempel att assistera med indrivningen av skatter och avgifter, 
medverka i folkbokföringen, närvara vid marknader och andra till-
fällen då större folkskaror samlades, hjälpa till vid olyckor och 
brand, och ha uppsyn över att vägar, broar och färjor hölls i gott 
skick.  
     
Redan på medeltiden fanns det fjärdingsmän, och det var ursprung-
ligen ett slags förtroendeuppdrag som man valdes eller utsågs till i 
lokalsamhället. Med tiden, sannolikt under 1600-talet, blev det 
istället ett åliggande som årsvis gick runt mellan bönderna i sock-
nen. Under 1800-talet ålades sedan genom särskilda stadgor (1850 
och 1899) varje socken att anställa minst en fjärdingsman som då 
                                                                                                                                   
SOU 1922:49, s 4ff. SOU 1944:53, s 12ff. Pira 1933. Gisleén 1911. 
10 Om landsfiskalen se Nordisk familjebok Uggleupplagan: 

http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=nfcq&page=0033 
Uppgift om uniformen från Polismuseets utställning 2008. 
11  Om landsfogden se Nordisk familjebok Uggleupplagan: 

http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=nfcq&page=0033 



 16

utsågs av sockenstämman (efter 1862 då sockensjälvstyret ersattes 
av kommuner fanns det en fjärdingsman i varje kommun och han 
utsågs av kommunalstämman). Det enda kompetenskravet var att 
fjärdingsmannen var myndig och känd för att vara ordentlig samt 
ansågs lämplig av kronofogden. I praktiken blev det ofta en bonde 
eller någon annan i den egna socken som ofta tjänstgjorde på deltid. 
Fjärdingsmännen fanns formellt kvar som poliser på landsbygden 
till och med 1954. De bar ingen uniform men hade i tjänst en sär-
skild skärmmössa.12 

 
En otillräcklig polis 
 
Under andra halvan av 1800-talet blev det alltmer uppenbart att po-
lisväsendet på den svenska landsbygden var otillräckligt. Länsmän 
och fjärdingsmän kunde endast ägna en del av sin tid åt polisarbetet 
då mycket av deras tid gick till annat, främst skatteförvaltnings-
ärenden. Befolkningsökningen och den begynnande industrialise-
ringen med åtföljande stora samhällförändringar inom näringsliv 
och kommunikationer ökade kraven på ordningsmakten, bland an-
nat i de växande tätorterna kring järnvägsstationer, bruk och indu-
strier. Där började man anställa så kallade extra polismän som mer 
renodlat ägnade sig enbart åt polisarbete. De extra polismännen 
lydde under kronofogdar och länsmän (senare landsfiskaler) och fi-
nansierades av kommuner, landsting, bolag eller av enskilda. Från 
och med 1875 fanns det särskilda statsbidrag till extra polismän 
som riksdagen då började anslå. 
    
Större tätorter som formellt inte räknades som städer, så kallade 
köpingar, skulle själva bekosta sitt polisväsende. Samma sak gällde 
för städerna. Varje ort som formellt blev inrättad som köping skulle 
efter 1864 avlöna en polisuppsyningsman och vid behov ytterligare 
polispersonal. Polisuppsyningsmannen fungerade i köpingarna som 
åklagare och som chef över de små polisstyrkorna. I övrigt skulle 
polispersonalen i köpingarna ha samma ansvarsområden och ar-
betsuppgifter som länsmän och fjärdingsmän. 
     
Eftersom landsbygdens polisväsende, trots statsanslagen till de ex-
tra polismännen, inte ansågs tillfredsställande utökade staten från 
och med 1908 sitt stöd till landbygdens polis.13 Grunden var fortfa-
––––––––– 
12 Om fjärdingsmännen se Sjöholm 1941. 
Edberg & Svärd 1963, s 21ff.  Höfde 1965, s 15ff, s 9ff. 
 Uppgift om uniformen från Polismuseets utställning 2008. 
13 Det utökade statsanslaget var följden av en utredning  lantpoliskommitten som tillsattes 1901. Se 

Gisleén 1911. 
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rande den gamla organisationen med länsmän (from 1917 landsfis-
kaler) och fjärdingsmän, men nu förstärktes denna organisation. 
Stödet till de extra polismännen ökade, så att fler orter kunde an-
ställa extra polismän.  
    
Staten började nu också ge stöd till andra former av polisverksam-
het: ridande polis, länsdetektiver och reservpoliser. 14 Villkoret var 
att landsting och/eller kommuner själva stod för minst halva kost-
naden. Ridande polis hade förekommit redan tidigare men flera län 
inrättade nu en sådan polisstyrka även kallad landstingspolis efter-
som den blev anställd av landstinget. Det var dock ingen militärpo-
lis, och i Sverige utvecklades aldrig något gendarmeri i större skala 
enligt fransk modell. I början av 1920 talet fanns det ridande polis-
styrkor på mellan 4-10 poliser i Östergötlands, Malmöhus, Ble-
kinge och Västmanlands län. De var i regel beväpnade med revolv-
rar och sablar.15  
    
Flera landsting anställde också länsdetektiver (i regel en enda) som 
alltså var kriminalpoliser. Större och svårare brottsutredningar kun-
de inte länsmännen (senare landsfiskalerna) ta hand om. Staten be-
talde bidrag med hälften av kostnaderna för länsdetektiverna som 
främst skulle operera på landsbygden. Länsdetektiverna hade inte 
rätt att häkta brottslingar eller att väcka åtal. De sorterade ytterst 
under landshövdingen och dennes landsfogde, men placerades van-
ligen vid städernas poliskårer för att kunna rycka ut på spaning el-
ler bedriva brottsutredningar på den omgivande landsbygden.16 
     
Reservpolisen finansierades helt av staten som slöt avtal med ett 
antal städer som mot årlig ersättning förband sig att ställa ett antal 
poliser till förfogande för insatser om större ordningsproblem ut-
bröt eller hotade utbryta. Länsstyrelsen eller chefen för civildepar-
tementet kunde rekvirera reservpolisstyrkorna. I början av 1920 ta-
let fanns det sammanlagt 185 reservpoliser (inklusive befälen) sta-
tionerade i 33 städer från Malmö till Haparanda.17 
 
 

Antal poliser och deras arbetsförhållanden 
 
För att bättre förstå behoven av extra polisinsatser som extra polis-
män eller ridande poliser kan det vara av värde att ge en bild av an-

––––––––– 
14 Om ridande polis, länsdetektiver och reservpolis, se Gisleén 1911 och Sjöholm 1941.    
15 Uppgift om antal ridande poliser ur SOU 1922: 49, s 72f. 
16 SOU 1922:49, s 71. 
17 Uppgift om antal reservpoliser ur SOU 1922: 49, s 70. 
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talet fjärdingsmän och deras arbetsförhållanden. Siffror finns från 
1920, men den bild som dessa ger säger sannolikt också ganska 
mycket om hur förhållandena hade varit under flera decennier.18 I 
hela Sverige fanns då 2789 fjärdingsmän, men endast 325 av dessa 
hade sitt uppdrag på heltid. De andra arbetade deltid som fjär-
dingsmän. En stor majoritet av fjärdingsmännen uppgav vidare att 
de mest arbetade med indrivningar av skatter och avgifter och att 
polisarbetet endast upptog en mindre del av arbetstiden.19  
    
Förhållandena varierade mycket, och det är svårt att ge en entydig 
bild av fjärdingsmännens arbete och de förhållanden under vilka 
det utfördes. På till exempel Gottland fanns 89 fjärdingsmän som 
alla arbetade deltid. I snitt hade varje fjärdingsmansdistrikt där cir-
ka 500 invånare och distrikten var till omfånget ganska små (i snitt 
drygt 3400 hektar). I hela Norrbotten fanns samtidigt 48 fjärdings-
män men de flesta av dem arbetade heltid (35). Distrikten var vid-
sträckta (över 200 000 hektar i medeltal) och omfattade 2500-3500 
personer.20 
    
Förutom fjärdingsmännen fanns som en komplettering således även 
anställda extra polismän på landsbygden, ofta stationerade i de 
mindre tätorterna och i samhällen kring järnvägsstationer och indu-
strier. De kunde också kallas poliskonstapel, polisuppsyningsman 
eller polisman. På den Gotländska landsbygden fanns 1920 två ex-
tra polismän. Visby stad hade då 12 poliser. I Norrbotten fanns på 
landsbygden 23 sådana extra polismän 1920. De norrländska stä-
derna hade som andra städer egna poliskårer, till exempel fanns det 
16 poliser i Luleå och 5 i Boden.21 
    
Polistätheten kunde som framgår variera, och med tanke på fjär-
dingsmännens karaktär av deltidspoliser är det svårt att säga så 
mycket om polistätheten. Den var ofta större i städerna, där det un-
der slutet av 1800 talet började utvecklas mer moderna poliskårer 
med heltidsanställd och i vissa avseende specialiserad polisperso-
nal. Landsbygdens polis var som framgår mycket mindre utveck-
lad. Totalt fanns i Sverige 1920 3542 poliser inklusive befälen, men 
endast 383 av dessa tjänstgjorde utanför städerna. Till detta kom 
2789 fjärdingsmän varav majoriteten (2464) arbetade deltid.22 1920 

––––––––– 
18 SOU 1922:49, tabell 9. 
19 SOU 1922:49, tabell 9. 316 av 325 heltidsfjärdingsmän och 2281 av dem som arbetade deltid. 
20 SOU 1922:49, tabell 9. 
21 SOU 1922:49, tabell 9, 11A, 11B. 
22 SOU 1922:49, tabell 9, 11A, 11B. 
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bodde det i Sverige nästan 6 miljoner personer (5 904 489).23 Det 
ger en polistäthet på knappt 1 polis/1000 invånare.24  
     
Men då måste man komma ihåg att en stor del (44%) av ”poliser-
na” var fjärdingsmän som oftast arbetade deltid med polissysslorna. 
Siffran säger således ganska lite, och polistätheten varierade myck-
et mellan olika orter och mellan stad och land. Stockholm hade 
samtidigt en polistäthet på cirka 2 poliser/1000 invånare (heltidsar-
betande poliser). Det är emellertid uppenbart att Sverige som helhet 
i förhållande till sin befolkning hade färre poliser för hundra år se-
dan än idag, när det i genomsnitt finns 2 poliser/1000 invånare.25 
    
Polisväsendet på den svenska landsbygden var således ursprungli-
gen lokalt men staten tog tidigt över det övergripande ansvaret och 
styrningen genom fogdar-landshövdingar (och senare landsfogdar) 
som på regionalplanet ansvarade för lag och ordning. Men på lo-
kalplanet sköttes polissysslorna tillsammans med diverse andra 
uppgifter av länsmän (senare landsfiskaler), fjärdingsmän och sena-
re även av de extra polismännen. Länsmannen var en statlig befatt-
ningshavare men med en stark lokal förankring. Fjärdingsmän och 
extra poliser fick däremot socknar och senare kommunerna (som 
ersatte sockenförvaltningen) anställa och avlöna. Systemet kom-
pletterades under slutet av 1800-talet med ett litet antal länsdetekti-
ver, ridande poliser och mindre styrkor reservpoliser som helt eller 
delvis finansierades av staten. 
    
 

––––––––– 
23 Befolkningssiffrans från SCB´s hemsida äldre publikationer av befolkningssta-
tistik tabell 4, http://www.scb.se/templates/Product____25785.asp  (avläst 2008 
08 24). 
24 3159+383+325= 3867 poliser inklusive de heltidsanställda fjärdingsmännen. 
Räknat på 6 000 000 milj invånare blir det 3867/6000 = 0,6445 poliser/1000 in-
vånare. 
25 2007-06-30 var antalet poliser i Sverige 18.180. Muntlig uppgift från Per Ny-
holm vid Rikspolisstyrelsen. Enl SCB´s hemsida 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____186794.asp fanns det i Sve-
rige  1/11 2007 9 174 464 invånare. 



 20

4 De svenska städernas 
poliskårer  

 
Städernas polisväsende utvecklades som en integrerad del av stads-
livets organisation och administration.26 Borgmästare och råd styr-
de över polisen, precis som över andra delar av stadslivet. Rådet 
skulle enligt lagar från Magnus Ladulås tid i slutet av 1200 talet 
styra staden. Rådmännen valdes av borgarna i staden, men i rådet 
satt även kungens fogde. Rådet hade det yttersta ansvaret för lag 
och ordning i staden och kunde i denna egenskap utförda ordnings-
stadgor men även fungera som domstol. Rådet skulle även organi-
sera ”polisväsendet”. Under medeltiden, fick borgarna själva stå för 
den aktiva polistjänsten genom nattpatrullering på stadens gator. 
Enligt uppgjorda scheman turades man om att nattpatrullera.  
    
I Stockholm var det 1475 12 borgare som patrullerade varje natt, 
och staden hade då 4-5000 invånare.  Patrullerna övervakade lag 
och ordning men hade också en central uppgift i brandförsvaret. 
Det kunde mycket lätt börja brinna i de små gyttrigt och tätt byggda 
städerna där de flesta husen var av trä. Därför skulle nattpatrullerna 
övervaka att det inte stod lyktor och ljus tända och snabbt kunna 
larma om det började brinna. Brandförsvar och polisarbete hängde 
således ihop, och att polisen även fungerade som brandkår var ett 
drag som länge fanns kvar inom den svenska polisen.  
      
Dagtid fanns från och med senmedeltiden kanske tidigare i Stock-
holm och andra svenska städer anställda vakter av olika slag och 
med olika benämningar som stadstjänare, byfogdar, svenner, torn-
vakter. Eftersom städerna var mycket små rörde det sig om ett litet 
antal personer. Borgarna fick själva bekosta dessa vakter och det 
etablerades en sedvanerättslig grund som föreskrev att städerna 
själva och inte kungamakten/staten skulle bekosta sitt polisväsende. 
Trots att det inte verkar ha funnits någon formell lag eller stadga, så 

––––––––– 
26 om städernas polis se: Edberg & Svärd 1963, s 32ff. Höfde 1965, s 15ff. Sjöholm. 1941, s 16ff. 
SOU 1922:49, s 4ff. SOU 1944:53, s 12ff.  
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blev det i praktiken gällande lag ända fram till början av 1900 talet 
att städerna själva skulle bekosta och ordna sin polisbevakning.27  
 
 

Polisen i Stockholm 
 
Utvecklingen mot ett modernt polisväsende var tydligast i Stock-
holm, som länge var landets enda större stad.28 I slutet av 1500 talet 
övergav staden systemet med att borgarna själva skulle svara för 
ordningen och brandskyddet genom bland annat nattpatrullering. 
Istället inrättades en särskild kår med avlönade stadsvakter. 1634 
inrättades överståthållarämbetet i Stockholm. Överståthållaren var 
kungens högste man i huvudstaden och motsvarade landshövding-
arna ute i landet. Tillsammans med stadens högsta ledning (magi-
straten) skulle överståthållaren svara för ordning och säkerhet i sta-
den. Staden och staten hade således gemensamt ansvar för huvud-
stadens polisväsende. 
    
Under 1600- och 1700-talen bildade tre separata kårer av särskilt 
anställda stadsvakter, brandvakter och polisuppsyningsmän till-
sammans en slags ”ordningspolis” i Stockholm. Dessutom kunde 
de militära förbanden få polisiära uppgifter. Genom särskilda skat-
ter och avgifter finansierades detta polisväsende. På liknande sätt 
fungerade polisväsendet i andra mindre städer där ordningen också 
byggde på stadsvakter och brandvakter eller en separat nattväktar-
kår samt vid behov militära insatser. 
     
Stadsvakten var i Stockholm militärt organiserad, uniformerad och 
beväpnad. Den skulle övervaka den yttre ordningen och ingripa 
mot problem som fylleri, slagsmål, spel och festande samt gripa 
misstänkta brottslingar. Stadsvakten hade fasta poster runt om i 
staden och patrullerade ibland i grupper genom gatorna. På 1630-
talet fanns endast 27 stadsvakter men kåren växte med tiden. I mit-
ten av 1700-talet när det i Stockholm bodde 50 – 60 000 personer 
fanns det cirka 130 stadsvakter inklusive befälen.  
   
Polisuppsyningsmännen var färre till antalet. I mitten av 1700 talet 
fanns det 30 polisuppsyningsmän i Stockholm, och staden var inde-
lad i bevakningsdistrikt med en polisuppsyningsman bosatt i varje 
distrikt. Polisuppsyningsmännen bar ingen uniform men hade som 
igenkänningsmärken små brickor av metall runt halsen. De skulle 
––––––––– 
27 Sjöholm 1941, s 17 hänvisar till ett bevarat stadgeförslag från 1619 som inte utfärdades men som 

kodifierade gällande rätt och i praktiken kom att tillämpas under 1600-, 1700- och 1800-talen. 
28 Om polisen i Stockholm se Furuhagen 2004 och där anförd litteratur. 
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inte befatta sig med den yttre ordningen i staden och patrullerade 
inte, men de skulle övervaka att diverse olika stadgor rörande han-
del och hantverk, renhållning, trafik och skatter med mera följdes. 
De skulle också hålla ett vakande öga över tiggare, lösdrivare och 
resande personer. Brandvakten var som namnet antyder en slags 
brandkår som främst tjänstgjorde genom patrullering nattetid då 
den förutom att förebygga och ingripa mot eld även övervakade 
ordningen.   
      
I slutet av 1700-talet fick Stockholm efter franskt mönster sin första 
polismästare som fick det direkta ansvaret för att leda polisuppsy-
ningsmännen. Parallellt fanns det kvar en styrka av brandvakter och 
stadsvakter. Polismästaren fungerade också som domare i den nyin-
rättade poliskammaren, en domstol som avgjorde diverse småmål 
och utfärdade ordningsstadgor. Polismästaren och poliskammaren 
finansierades delvis av staten och delvis av Stockholms stad. Under 
1800-talet inrättades poliskammare och anställdes polismästare i 
flera andra större svenska städer. I mindre städer som inte hade en 
polismästare/poliskammare stod polisen liksom tidigare direkt un-
der stadsledningen. Polisen kunde då ledas på olika vis: av borg-
mästaren, av någon annan person som stadens ledning utsåg, eller 
senare av stadsfiskalen. Först under 1800-talet utfärdades i de flesta 
städer stadgor och reglementen för polispersonalens arbetsuppgif-
ter, rättigheter och anställningsförhållanden. 
 
 

Sveriges första moderna poliskår 
 
1850 fick Sverige sin första ”moderna” polisorganisation. Detta år 
samordnades det splittrade polisväsendet i Stockholm till en polis-
myndighet som också fick större resurser. Polissysslorna hade ju ti-
digare sköts av 2-3 olika organisationer: polisuppsyningsmännen 
och stadsvakten samt en separat brandvakt som i början av 1800 ta-
let slogs ihop med stadsvakten. En liknande men mindre långtgå-
ende reform skedde i Göteborg samma år.29 Från och med 1850 
sköttes allt polisarbete inklusive nattvakten av en enhetligt organi-
serad uniformerad poliskår som leddes av en polismästare. Poliser-
na i Stockholm var först obeväpnade och bar vanligen endast ba-
tong och visselpipa för att kunna tillkalla hjälp. På natten och vid 
andra utsatta situationer fick de ha sablar. Från och med 1890 bör-
jade poliserna regelmässigt bära sina sablar även dagtid. 1905 för-

––––––––– 
29 Om Göteborg. Edberg & Svärd 1963, s 66ff. Samt Bergman 1990. 
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sågs kriminalpoliserna med pistoler. 1939 började man i Stockholm 
utrusta de ordinarie patrullerande konstaplarna med pistoler.30 
Den nya Stockholmspolisen blev en blandning av statlig och kom-
munal polis. Staden själv bekostade, organiserade och drev polisen, 
men staten gav ekonomiska bidrag och polisen sorterade under 
överståthållarämbetet. Överståthållaren var sedan länge statens 
högsta ämbetsmän i Stockholm med en funktion motsvarande 
landshövdingarna i länen, och det var överståthållaren som hade det 
yttersta ansvaret för lag och ordning i huvudstaden. 
   
Stockholmspolisen skulle framförallt övervaka ordning och säker-
het i staden men fick även en mängd andra arbetsuppgifter: att upp-
täcka brott, spana efter brottslingar, trafikövervakning, övervaka att 
lagarna om gatuhandel, krogliv, livsmedelsförsäljning med mera 
följdes. Polisen i Stockholm fick även ganska omfattande uppgifter 
med hjälp och service åt medborgarna, bland annat fick polisen en 
central funktion i den tidiga sjukvården med uppgift att via polis-
stationerna förmedla läkarkontakter till sjuka och att ansvara för 
stora delar av sjuktransporterna. Andra viktiga arbetsuppgifter var 
kontrollen av prostitution, fylleri och lösdriveri som ansågs orsaka 
stora problem. Polisen skulle vidare administrera en rad tillstånd av 
olika slag.  
    
Det brottsförebyggande arbetet var begränsat, men en tanke om att 
polisen kunde förebygga brott fanns ändå och yttrade sig bland an-
nat i att Stockholmspolisen drev ett ungkarlshotell för hemlösa 
(motiverat med att de annars skulle driva omkring och orsakade 
ordningsproblem eller begå brott). Instruktionen för Stockholmspo-
lisen innehöll inte, som den berömda instruktionen för Londonpoli-
sen, några uttalade föreskrifter om att polisens syfte var att före-
bygga brott. Betoningen låg snarare på att upprätthålla ordningen 
tagen i en vid bemärkelse. 
    
Den nya polisen i Stockholm var en utpräglat lokal och decentrali-
serad organisation. Staden delades in i ett antal distrikt med lokala 
polisstationer. Varje distrikt leddes av en kommissarie som under 
sig hade några överkonstaplar och ett större antal ordinarie 
konstaplar. Dessa tillbringade sin mesta tid med att patrullera till 
fots efter de uppgjorda så kallade linjer, det vill säga bestämda ga-
tusträckningar som fanns i varje distrikt. Linjepatrullering var ut-
gångspunkten för allt polisarbete och kom att sätta sin prägel på po-
lisens verksamhet långt in på 1900-talet. Systemet med lokala po-
lisstationer och linjepatrullering hade liksom hela polisreformen in-

––––––––– 
30 Om polisens beväpning se Furuhagen 2004, s 56. Kullander 1993. 
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spirerats av den nya polisen i London, där en observatör från 
Stockholm hade varit på studiebesök. 
    
Den centrala polisledningen med polismästare och polisintendent 
var ursprungligen mycket liten, men med tiden specialiserades den 
nya Stockholmspolisen. Olika specialtjänster och särskilda avdel-
ningar inrättades, bland annat en kriminalavdelning som delvis 
även kom att fungera som en säkerhetspolis. Det inrättades även en 
särskild polisdomstol där polismästaren först var domare men se-
dan ersattes av en särskild polisdomare. Polisdomstolen rannsakade 
diverse olika mindre allvarliga brott och ordningsförseelser. Över-
huvudtaget växte, utvecklades och moderniserades Stockholmspo-
lisen från mitten av 1800 talet till början av 1900 talet. 1920 fanns 
det nästan 900 poliser i Stockholm (2,1 poliser/1000 invånare). 
     
Ursprungligen rekryterades i Stockholm fattiga unga män till poli-
sen. Deras bakgrund varierade mycket. Kuskar, drängar, kypare, 
vaktmästare med flera valde att bli poliser. De saknade helt utbild-
ning, och fick efter några veckors mycket elementär introduktion 
av sina arbetskamrater och några föreläsningar av befälen börja 
patrullera stadens gator medan de själva läste in nödvändiga lagar 
och regler. På 1870 talet infördes dock en ettårig praktiskt inriktad 
internutbildning för antagna polisaspiranter. Under slutet av 1800 
talet övergick Stockholmspolisen nästan helt till att rekrytera män 
som tjänstgjort inom försvaret som underbefäl och som hade en 
kortare militär utbildning. Att blivande poliser hade en bakgrund 
inom försvaret blev sedan för lång tid ett mönster i hela Sverige.  
 
 

Polissystrar och kriminalteknik 
 
Kvinnor började inte arbeta som poliser i Sverige förrän på 1950-
talet. Däremot fanns det redan i början av 1900-talet ett litet antal 
så kallade polissystrar i Stockholm och några andra städer. Titeln 
har sannolikt sitt ursprung i att dessa kvinnor ibland hade varit 
sjuksystrar innan de anställdes av polisen. Polissystrarna hade sär-
skilda arbetsuppgifter kring kvinnor och barn som polisen kom i 
kontakt med och där man ansåg att det behövdes särskild kvinnlig 
polispersonal, till exempel att hjälpa kvinnor och barn som sökte 
sig till polisstationerna eller att hantera kvinnor som greps för att 
det gjort sig skyldiga till någon förseelse eller misstänktes för 
brott.31  

––––––––– 
31 Furuhagen 2004. Dahlgren 2007, s 37ff. 
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Det var också Stockholmspolisen som först genom utländsk exper-
tis började bygga upp ett systematisk kriminaltekniskt arbete med 
identifikation av brottslingar. Från och med 1871 fotograferades de 
häktade. Några år senare började Stockholmspolisen varje vecka ge 
ut tidningen Polisunderrättelser som innehöll upplysningar om 
brottsutredningar, efterlysningar, uppgifter om gripanden med 
mera. Tidningen skickades ut till landets poliskårer, fängelser och 
andra instanser för att underlätta polisens arbete i hela landet.  
     
Innan fingeravtrycken slog igenom som metod använde man sig av 
den så kallade antropometriska metoden som innebar att måtten på 
ett antal olika kroppsdelar noterades liksom specifika detaljer som 
ärr, skador,  lyten och liknande. Från 1893 skedde detta systema-
tiskt vid Stockholmspolisen. 1906 övergick Stockholmspolisen till 
fingeravtryck och inrättade ett särskilt signalementskontor inom 
kriminalpolisen. Staten tog 1921 över verksamheten som omvand-
lades till en myndighet som skulle betjäna hela landet, Statens cen-
tralbyrå för fingeravtryck. Den omorganiserades 1939 och fördes 
över till en ny myndighet, Statens kriminaltekniska anstalt som 
blev föregångaren till det nuvarande Statens kriminaltekniska labo-
ratorium (inrättat 1965).32  
    
Under slutet av 1800-talet följde flera andra städer Stockholms ex-
empel och inrättade nya större och enhetligt organiserade poliskå-
rer, vilket skedde i bland annat Uppsala, Norrköping och Göteborg. 
Sakta började städernas poliskårer byggas ut och moderniseras. 
Men förhållandena kunde variera, och i åtskilliga städer var polisen 
med moderna mått mätt helt otillräcklig. På 1860 talet upprätthölls 
ordningen i Helsingborg, Skånes andra stad, av fyra civilklädda och 
med promenadkäpp beväpnade ”polisbetjänter”. Eskilstuna hade 
före 1873 inte någon poliskår alls, utan staden nöjde sig med den 
patrullerande brandvakten och fyra så kallade ”brännvinspoliser” 
som avlönades av Spritbolaget för att hålla ordning på stadens kro-
gar.33 
    
Polisen leddes i större städer av en polismästare som i vissa städer 
även fungerade som åklagare. I en del städer var polismästaren 
dock inte åklagare, utan denna syssla sköttes då av stadsfiskalen. 
Det var en befattning som ”åklagare” i städerna med rötterna i 
1600-talet. I varje stad fanns en stadsfiskal som staden själv avlö-
nade. I mindre städer kunde stadsfiskalen vara både polischef och 
åklagare. Alternativt kunde det finnas en stadsfiskal inom po-

––––––––– 
32 Järbe 1975, s 91f, 104f, 125ff. 
33 Edberg & Svärd 1963, s 73. 



 26

liskåren som inte var polischef men som fungerade som åklagare 
och deltog i kriminalpolisarbetet eller till och med var chef för kri-
minalavdelningen. I vissa städer kunde istället borgmästaren, stads-
styrelsens ordförande eller annan utsedd person leda poliskåren.34  
I början av 1920 talet fanns det förutom i Stockholm en särskild po-
lismästare i tio städer vilka alla också hade särskilt anställda krimi-
nalpoliser.35 Poliskårernas storlek varierade i dessa städer beroende 
på hur stora städerna var. Göteborg som var rikets andra stad med 
cirka 200 000 invånare hade en poliskår på närmare 500 poliser och 
en polistäthet på cirka 2,4 poliser/1000 invånare. Men de flesta 
andra av polismästarstäderna var mindre och hade följaktligen ock-
så mindre poliskårer. Polistätheten i städerna med polismästare låg 
i regel mellan 1,7 – 1,9 poliser/1000 invånare. Till exempel hade 
Uppsala 49 poliser på cirka 29 000 invånare (1,7 poliser/1000 in-
vånare).36 Det är ungefär samma polistäthet som Uppsala hade 
2008.37 
    
Övriga städer (utan polismästare) hade med några undantag endast 
mindre polisstyrkor. Många städer hade endast ett tiotal eller färre 
poliser.38 Köpingar och andra mindre tätorter (så kallade munici-
palsamhällen) kunde ha polismän eller polischefer som även var 
särskilt förordnade av landshövdingen att också vara åklagare för 
brott begångna inom området, (så kallade köpingeåklagare). Från 
1920 skulle sådana åklagare ha kompetens motsvarande en lands-
fiskalsexamen.39 Köpingarnas poliskårer var i regel mycket små, 
till exempel hade Nynäshamn i början av 1920 talet fyra poliser 
och Borlänge tre poliser.40 1920 fanns det formellt 35 köpingar och 
110 städer.41 (En ort kunde ansöka och sedan få rättigheter som 
stad respektive köping). 
    
Staten hade således ett visst inflytande även över städernas polis-
styrkor genom att städernas poliskårer ytterst var underordnade 
landshövdingen och hans landsfogde. Men i övrigt fick städerna fi-
––––––––– 
34 Om landsfiskalerna se SOU 1922:49 s 48ff, 67ff, 190. 
35 Göteborg, Malmö, Norrköping, Helsingborg, Gävle, Örebro, Eskilstuna, Upp-
sala, Karlskrona, Lund.  
36 Siffror om antalet poliser ur SOU 1922: 49. Befolkningssiffror från SCB´s hemsida. 
37 Polistätheten I Uppsala län 2008 cirka 1,6 polis/1000 invånare. Enligt uppgift 
från polismyndigheten i Uppsala län fanns det  oktober 2008 520 poliser (vara 16 
polisaspiranter.) Enligt SCB´s hemsida bodde det under första halvåret 2008 324 
420 personer i Uppsala län. 
38 SOU 1922: 49, s 62ff och tabell 11A. 
39 SOU 1922:49, s 48f, s 68f. 
40 SOU 1922: 49, tabell 11B. 
41 SCB´s hemsida, äldre publikationer av befolkningsstatistik, tabell 1. 
http://www.scb.se/templates/Product____25785.asp (avläst 2008 08 24) 
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nansiera, organisera och sköta sina egna poliskårer. Som framgår 
var det inte heller någon tydlig uppdelning mellan polisväsendet 
och åklagarväsendet. Det fanns inte någon lag som reglerade för-
hållandet mellan åklagarväsendet och polisväsendet. I de större stä-
derna som hade egna polismästare hade åklagarsysslorna börjat 
skilja ut sig från själva förundersökningen av brottmålen (som poli-
sen skötte). Men det var en ganska ny ordning, och i övrigt hängde 
polisväsendet och åklagarväsendet ihop, både på landsbygden och i 
städer och tätorter. Det ansågs också i regel att kriminalpolisarbetet 
och åklagarverksamheten hängde ihop.42 På landsbygden, men inte 
i städerna, hängde polisväsendet dessutom ihop med skatteförvalt-
ningen och indrivningen av skatter och avgifter (statliga och kom-
munala). Polisen, åklagarväsendet och skatteförvaltningen separe-
rades slutligen på olika myndighetsstrukturer först i samband med 
polisens förstatligande 1965. 
 
 

––––––––– 
42 Om sambandet polis åklagarväsende se SOU 1922:49, s 48f, 67ff, 188f. 
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5 Polislagen 1925 

 
I början av 1900-talet var det svenska polisväsendet ännu inte en-
hetligt organiserat och inte heller enhetligt reglerat i lag. Det fanns 
inte något rikstäckande polisreglemente, eller enhetliga regler om 
polismännens arbetsrättsliga ställning. Det var stora skillnader mel-
lan städernas poliskårer och polisen på landsbygden liksom mellan 
olika kommuner och mellan olika städer. Polisen på landsbygden 
ansågs trots de olika statsbidragen fortfarande bristfällig och otill-
räcklig. Systemen med extra polismän fungerade inte tillfredsstäl-
lande, bland annat eftersom anställningarna ofta var tillfälliga med 
osäkra och oklara arbetsförhållanden. Det gjorde det svårt att rekry-
tera och behålla kompetent personal och gjorde hela systemet otill-
förlitligt.43 Det största problemet var kriminalpolisarbetet som var 
eftersatt även i mindre tätorter. ”Den övervägande delen av riket är 
fullständigt i saknad av personal med särskild utbildning för att 
upptäcka brott och efterspana förbrytare”, menade en utredare i 
början av 1920 talet.  Städerna hade däremot särskilda kriminalav-
delningar inom sina poliskårer.44  
     
Från och med 1904 och två decennier framåt lades det fram en rad 
förslag om att organisera och reglera polisen, och några olika ut-
redningar arbetade med frågan som flera gånger var upp i riksda-
gen. Justitieombudsmannen tog också upp saken 1919. En drivande 
kraft för en nationell reglering av polisen blev Svenska Polisför-
bundet som bildades 1903. Redan under 1890-talet hade det då 
funnits lokala polisfack i Stockholm och Göteborg.45 
     
Polisförbundet prioriterade tidigt fyra frågor: lagreglerad beford-
ringsgång, stopp för godtyckliga avskedanden, höjda löner och ut-
bildning. Framförallt satsade förbundet på att förmå regering och 
riksdag att utarbeta och fastslå en nationell polislagstiftning. För-
bundet uppvaktade flitigt olika riksdagsmän och ansvariga minist-
rar, och den så kallade polisförfattningsfrågan stod i centrum för 
polisförbundets verksamhet med livliga diskussioner på förbunds-

––––––––– 
43 SOU 1922: 49, s 51. 
44 Citat SOU 1922:49, s 79. 
45 Om polisförbundets historia se Edberg & Svärd 1963. Kulander 1993. 
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möten och ett flitigt skrivande av motioner från olika lokalavdel-
ningar. Anledningen till att polisförbundet ville driva fram en na-
tionell polislagstiftning var att det saknades rikstäckande regler för 
polismännens anställnings- och arbetsförhållanden med enhetliga 
regler för löner, disciplinbestraffningar och avsked. Polismännens 
löner var låga, särskilt på landsbygden och i mindre tätorter. Ar-
betsdagarna var långa och hårda. Ett annat problem för de enskilda 
poliserna var att de kunde bli avskedade av sina chefer under gans-
ka godtyckliga former utan en oberoende utredning av eventuella 
tjänstefel.46 
    
Men det var inte endast polisförbundet som såg behov av att poli-
sen reglerades mer enhetligt i en lag. Även i övrigt fanns ett behov 
av rikstäckande bestämmelser om organisering, styrning, ledning 
och finansiering av polisen. Regeringen tillsatte vid flera tillfällen 
olika utredningar, och enskilda riksdagsmän motionerade flera 
gånger om saken i riksdagen. Tidningarna skrev också om frågan 
ibland. På detta sätt kopplades polisförbundets önskemål om en ar-
betsrättslig reglering ihop med diskussioner om en nationell lag-
stiftning för polisens hela verksamhet.47   
 
 

De första förslagen om en statlig polis 
 
I samband med diskussionerna om en nationell reglering av polisen 
väcktes också för första gången tanken på att polisen skulle bli stat-
lig.  Inom polisförbundet diskuterades saken första gången vid 
1906 års kongress. Avdelningen i Norrbotten hade då lämnat in en 
motion med förslag om att polisförbundet borde agera för att poli-
sen skulle bli statlig. Polisuppsyningsmannen Berglund från Boden 
talade för förslaget. Han menade att polisen måste vara antingen 
statlig eller kommunal eftersom den inte ”kan tjäna två herrar” 
samtidigt. Med exempel på godtycklig behandling av polismännen 
från kommunala myndigheter argumenterade han för sin sak. Polis-
förbundet avslog dock motionen.  
   
Förbundet avslog även en liknande motion 1912, men 1920 beslöt 
förbundet efter nya motioner att man skulle agera för en helt statlig 
polis. Förutom att det skulle underlätta en arbetsrättslig reglering så 
menade förbundet att utvecklingen redan tenderade att gå mot en 
statlig polis. ”Vidare torde det vara obestridligt att behovet av sta-
tens inflytande på polisväsendet mer och mer gör sig gällande, och 
––––––––– 
46 Edberg & Svärd 1963, s 14ff. 
47 Edberg & Svärd 1963, s 14ff. 
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att utvecklingen allt mera tenderar mot statspolisinstitution.” För-
bundet hänvisade också till det ökade statliga inflytandet över poli-
sen i de Skandinaviska granländerna.48 
    
Men det var inte endast polisförbundet som diskuterade om polisen 
borde vara statlig eller kommunal. Justitieombudsmannen påpeka-
de 1919 problemen med att det saknas en nationell lagreglering av 
polisen. JO hade då själv granskat om polisen borde vara statlig el-
ler kommunal. Därvid hade JO kommit fram till att kriminalpolisen 
var ett rent statligt intresse, men att ordningspolisen var en angelä-
genhet för både kommunerna och staten.  
    
Den statliga utredning som 1922 tog ett samlat grepp om behovet 
av en polislagstiftning menade att polisen borde skötas i samverkan 
mellan stat och kommun. Utredaren ansåg att polisen för att upp-
rätthålla rättsäkerheten fyllde en statlig uppgift, men att det fanns 
andra argument som talade för ett bibehållet kommunalt inflytande 
i någon form. Utredaren pekade på att det i själva verket var vanligt 
att principiellt statlig verksamhet utfördes i samverkan mellan stat 
och kommun eller av kommunerna själva, inte endast inom polis-
verksamheten utan även inom en rad andra områden som skola, so-
cialförsäkringar, hälsovård och kommunikationer. Det fanns histo-
riska skäl för denna tradition, men även nytillkommen lagstiftning 
byggde på denna princip. Därmed kunde enligt utredaren frågan om 
statlig och kommunal polis uppfattas som ”en lämplighetsfråga”.49 
   
Ett starkt argument för kommunal polis eller kommunalt inflytande 
över polisen var då att det skulle underlätta polisens förhållande till 
allmänheten och förbättra synen på polisen. Enligt utredaren fanns 
det problem med hur allmänheten uppfattade polisens uppgift och 
arbete och därmed med polisens förankring i lokalsamhället. Men 
en kommunal medverkan skulle förbättra saken.50 Förslaget om en 
polis organiserad i samverkan mellan stat och kommun fick stöd av 
vissa remissinstanser, medan andra menade att polisen borde för-
statligas.51  
 
 

––––––––– 
48 Edberg & Svärd 1963, s 214ff. 
49 SOU 1922: 49, s 177f. 
50 SOU 1922: 49, s 178. 
51 Edberg & Svärd 1963, s 141ff. 
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En enhetligt reglerad svensk polis 
 
Det skulle dröja ända till 1925 innan riksdagen slutligen fattade be-
slut om en polislagstiftning (”Lag om polisväsendet i riket”) och ett 
polisreglemente.52 Frågan hade således utretts av olika kommittéer 
och sakkunniga samt diskuterats av remissinstanser, riksdagar, po-
lisförbundet och tidningar under cirka 20 år.53 Polisen förblev i 
praktiken en kommunal angelägenhet, men staten kunde på olika 
sätt styra den kommunala polisorganisationen, bland annat genom 
att kungen kunde meddela föreskrifter om chefskapet över polisen, 
polisutbildningen, polisernas uniformer och vapen, tillsättning och 
avsked av poliser, statsbidragen till polisen och om polisens rättig-
heter och skyldigheter.54 Dessutom hade både chefen för Socialde-
partementet och chefen för Justitiedepartementet vissa centrala po-
lisuppgifter.55 Polisen sorterade först under Socialdepartementet 
men överfördes 1947 till det nyinrättade Inrikesdepartementet.56 
    
På regional och lokal nivå organiserades polisen enligt redan exi-
sterande mönster under den statliga förvaltningen. Länsstyrelserna 
förblev högsta ”polismyndighet” i respektive län.57 I varje län fanns 
en statligt anställd landsfogde som i princip fungerade som ”läns-
polismästare” men även hade åklagaruppgifter samt visst ansvar för 
skatteuppbörden. Polisväsendet förblev på detta sätt liksom tidigare 
kopplat till åklagarväsendet, och på landsbygden även till skattupp-
börden. 
 
Städer och köpingar bildade egna polisdistrikt.58 I större städer 
fanns sedan tidigare polismästare som under länsstyrelserna ledde 
polisen. I Stockholm sorterade polismästaren och poliskåren liksom 
tidigare under Överståthållarämbetet som var huvudstadens mot-
svarighet till en länsstyrelse. Men det var Stockholms Stad som be-
kostade större delen av huvudstadens poliskår, och stadens polis-
mästare ledde och skötte polisen. Alla poliser var anställda av 
Stockholms Stad. I mindre städer som inte hade en polismästare 

––––––––– 
52 Lag om polisväsendet i riket. Kungl Maj:ts polisreglemente för riket.  
53 Edberg & Svärd 1963, s 141ff redogör för bakgrunden till polislagen med utredningar och proposi-

tioner. Om 1925 års polislag se även Berggren & Munck 1998, s 11ff. Höfde, 1965, s 15ff. Sjö-
holm, 1941, s 19ff. Edberg & Svärd 1963, s 141ff, 214ff. 

54 Lag om polisväsendet i riket, §17 om konungens styrmöjligheter. 
55 Uppgifter om ministrarna och departementens ledning ur Berggren & Munck, 1998. 
56 SOU 1951:8. 
57 Polisreglemente för riket, §1. 
58 Lag om polisväsendet I riket §1, §2. 
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leddes polisen av borgmästaren eller av någon annan ur stadens 
ledning.59 
    
Städer med minst 10 000 invånare skulle inrätta särskilda kriminal-
avdelningar och även, på uppdrag och finansiering av staten, svara 
för kriminalpolisarbetet på den omgivande landsbygden (det vill 
säga bidra med brottsutredningar utanför det egna polisdistriktet). 
Dessa städer skulle även, enligt överenskommelse med och finansi-
ering av staten, tillhandahålla poliser för den statliga reservpolis-
styrkan.60   
    
På landsbygden bildade i regel varje enskild kommun ett eget po-
lisdistrikt, och polisdistriktets rättigheter och skyldigheter vilade på 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade om polisen. Varje po-
lisdistrikt sorterade på landsbygden under en landsfiskal vars di-
strikt vanligen omfattade flera polisdistrikt.61 Den statligt anställde 
landsfiskalen var således chef över kommunernas poliser. Flera 
kommuner kunde gå ihop i kommunförbund och tillsammans bilda 
ett polisdistrikt.62  
    
Varje polisdistrikt, det vill säga varje enskild kommun och varje 
enskild stad/köping, hade skyldighet att anställa tillräckligt många 
poliser samt att bekosta polisernas löner, och även att ordna med 
lokaler, uniformer, utrustning med mera.63 I städerna var det dock 
länsstyrelsen som formellt tillsatte ordinarie befattningshavare, 
medan polischefen kunde tillsätta de som inte var ordinarie. På 
landsbygden behöll man fjärdingsmännen som nu jämställdes med 
polismännen. När en fjärdingsman skulle tillsättas yttrade sig 
landsfiskalen över de sökande, men det var polisdistriktet det vill 
säga kommunen som sedan genom val bestämde vem som skulle få 
tjänsten. Distrikten på landsbygden kunde också tillfälligt anställa 
så kallade ordningsmän. Det kunde göras för enstaka tillfällen då 
fler polismän behövdes för att upprätthålla ordningen, men då det i 
övrigt inte fanns anledning att permanent anställa fler poli-
ser/fjärdingsmän.64 
    
Varje kommun som bildade ett eget polisdistrikt kunde (men var 
inte skyldig att) inrätta en polisnämnd. Polisnämnden fungerade 
som ett kommunalt administrativt organ, och nämndens fem leda-
möter valdes inom kommunen. Nämnden skulle inte direkt leda po-
––––––––– 
59 Någon ur magistraten (eller om magistrat inte fanns av någon ur stadsstyrelsen). 
60 Lag om polisväsendet I riket §5, §6. 
61 Lag om polisväsendet I riket §1, §9-11. Polisreglemente i riket §1. Dahlgren 2007, s 28f. 
62 Lag om polisväsendet I riket §16. 
63 Lag om polisväsendet I riket §2, §8. 
64 Om tillsättning av poliser och fjärdingsmän, Lag om polisväsendet §11 
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lisverksamheten, men kunde upprätta förslag till budget, förvalta 
anslagna medel, föreslå ändringar i polisorganisationen samt till 
olika myndigheter lämna förslag eller remissvar rörande polisen.65  
     
Om det behövdes kunde landstingen, med bidrag av staten, anställa 
poliser som förstärkning till den kommunala polisen. Landstingens 
polis sorterade då direkt under landsfogden, som således var chef 
över landstingens polisstyrkor.66 I varje landsting liksom i varje 
stad skulle det finnas ett poliskollegium. Poliskollegiet skulle be-
handla disciplinärenden av allvarligare sort, men för mindre förse-
elser kunde en polischef varna en enskild polis eller göra mindre 
löneavdrag. Poliskollegiet kunde även efter klagan hantera andra 
ärenden. Ordförande tillsattes av kungen och skulle vara en råd-
man, borgmästare eller häradshövding, och polispersonal fick inte 
sitta i poliskollegiet. Övriga ledamöter (tre stycken) tillsattes av 
landstingen eller städerna själva genom val.67 
 
 

Följderna av polislagen 
 
Polislagen 1925 blev i stora stycken en kodifiering av hur polisvä-
sendet hittills fungerat, men enhetligheten ökade. Uniformeringen 
blev också mer enhetlig. Innan polislagens tillkomst var uniforme-
ringen en lokal angelägenhet, och polisernas uniformer kunde se 
rätt olika ut. Men efter lagens tillkomst bar alla svenska poliser 
samma mörkblåa uniform med dubbelknäppt rock och skärmmössa. 
Knapparna kunde dock skilja sig åt genom att varje stad och varje 
län hade rätt att ha sitt vapen på uniformens knappar. (Från 1953 
skulle även knapparna se likadana ut.) Hjälm kunde användas efter 
polischefens beslut, och det var också polischefen som förordnade 
vilken beväpning poliserna skulle ha: batong, sabel eller pistol.68 
För polisfacket blev den nya polislagen en framgång, och polis-
männens arbetsrättsliga ställning förbättrades. Poliserna fick för-
bättrad anställningstrygghet, högre lön och pension, två veckors 
semester, en fridag i veckan (i städerna). Arbetstiden begränsades 
till 48 timmar i veckan.69 
   
Den lokala anknytningen förblev stark med många små polisdistrikt 
som hade stor frihet att organisera polisarbetet som sannolikt fort-

––––––––– 
65 Lag om polisväsendet I riket §13. 
66 Lag om polisväsendet I riket §3, Polisreglemente i riket §1. 
67 Lag om polisväsendet I riket §12. 
68 Uppgift om uniformeringen från Edberg & Svärd 1963, s 357. 
69 Kullander 1993. 
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satte att bedrivas på samma sätt som tidigare. Det gällde särskilt på 
landsbygden där många polisdistrikt endast hade några få poliser 
anställda, inte sällan en ensam fjärdingsman som i praktiken ofta 
var mer upptagen med att driva in skatter och avgifter samt diverse 
annan handräckning än med att bedriva polisarbete.  
    
Visserligen fastslogs statens övergripande ansvar och möjligheter 
att styra polisen, men i praktiken fortsatte statsmakterna att lita till 
kommunala polisstyrkor som kompletterades med bidragsstödda 
kriminalpoliser och reservpoliser. Polisens huvuduppgift fastslogs 
vara att upprätthålla ordning och säkerhet och att bedriva kriminal-
polisarbete. För landsbygdspolisen tillkom dessutom de gamla ar-
betsuppgifterna med indrivning av skatter och avgifter samt allmän 
handräckning.70 
      
Polislagen 1925 innehöll inte, till skillnad från den nu gällande 
polislagen, några principdeklarationer om att polisen ska förebygga 
brott och hjälpa allmänheten. Det förekom heller inte någon diskus-
sion eller problematisering av inriktningen på polisens arbete eller 
om polisens förankring i lokalsamhället i den första större statliga 
utredningen från 1922.71 Det kan tolkas som att det i praktiken 
förmodligen inte var ett problem och inte en angelägen fråga efter-
som polisen och polisarbetet var så starkt förankrat i lokalsamhäl-
let, i synnerhet på landsbygden och i mindre städer där en stor del 
av befolkningen bodde. 
     
I samband med den nya polislagen tog staten över ansvaret för den 
polisskola som sedan 1917 drivits av Stockholmspolisen och som 
blev föregångare till den nutida Polishögskolan i Stockholm. Den 
nya statliga polisskolan skulle även i fortsättningen drivas av poli-
sen i Stockholm men var öppen för sökanden från hela landet som 
fick gratis undervisning. Staten bekostade skolan och reglerade un-
dervisningen. Det fanns en lägre grundkurs och en högre fortsätt-
ningskurs, vardera på en termin. Den första terminen läste polis-
aspiranterna bland annat juridik, statskunskap, svenska och grund-
läggande sjukvårdslära. Aspiranterna fick också praktisera ”prak-
tisk polistjänst” och fysisk träning samt träna maskinskrivning, 
välskrivning för hand samt stenografi. Grundkursen blev sedan ett 
krav för att man skulle kunna bli anställd som ”ordinarie polis-
man”, utom i de mindre polisdistrikten.72 Fortsättningsterminen in-
nehöll ungefär samma kombination av ämnen, men med större be-
––––––––– 
70 Lag om polisväsendet i riket, 1925 §1 mom 2. 
71 SOU 1922:49, s 146ff redogör utförligt för polisens olika arbetsuppgifter men använder inte be-

greppet brottsförebyggande eller liknande vilket senare utredningar ofta gör.  
72 Polisreglemente för riket, i städer o köpingar med mindre än 2000 invånare och andra polisdistrikt 

på landsbygden med mindre än 5000 invånare kunde anställa poliser utan utbildning. 
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toning på juridiken. Dessutom tillkom en kurs i rättsmedicin. Den-
na termin krävdes för att kunna bli kriminalpolis.73 
    
1938 omorganiserades poliskolan i Stockholm. Den lades under 
Socialdepartementet och döptes om till Statens Polisskola. Kursut-
budet utökades till tre kurser: konstapelklassen, överkonstapelklas-
sen, kommissarieklassen. Skolan skulle vid behov även ordna kur-
ser för polischefer och polissystrar. Kursen för polischefer blev se-
dan permanent.74  
   
Innan Stockholmspolisens skola hade inrättats fick polismännen in-
ternutbildning inom respektive poliskår. Med dagens mått mätt var 
det en kort och bristfällig utbildning. 1910-1924 drev polismästaren 
i Uppsala en privat polisskola som fick stöd av Uppsala Stad, polis-
förbundet och staten. 1929 inrättades en kommunal polisskola i Gö-
teborg som också den fick statsbidrag. Undervisningen följde i stort 
sett kursplanerna för den första terminen vid polisskolan i Stock-
holm. Svenska Polisförbundet anordnade också med statsbidrag 
kurser för poliserna. 75   
 
 

––––––––– 
73 Polisreglemente för riket. 
74 Dahlgren 2007, s 30ff. 
75 Kungl Maj:ts reglemente för polisskolan i Stockholm. Edberg & Svärd 1963, s 177ff redogör för 

den tidiga polisutbildningen.  



 36

6 Kommunal eller statlig 
polis  

 
Ganska snart visade det sig att reformen med en ny polislag inte 
räckte till för att förbättra polisen och anpassa den till de krav som 
samhällsutvecklingen ställde. Problemen fanns främst på landsbyg-
den där det inte fanns en tillräckligt utvecklad och tillräckligt stor 
kriminalpolis. Man hade ibland också problem med att upprätthålla 
ordningen när större folkmassor samlades. 1932 inrättades den så 
kallade statspolisen som kompletterade den kommunala polisen. 
Den direkta orsaken till statspolisens tillkomst var demonstratio-
nerna i Ådalen 1931 då inkallad militär sköt ihjäl fem civilperso-
ner. Tanken med den nya statspolisen var att ordning och säkerhet i 
fortsättningen skulle övervakas av en förstärkt civil polis och inte 
av militära förband.  
    
Statspolisen organiserades så att staten betalade ett antal (19) större 
städer för att inrätta särskilda statspolisavdelningar med poliser 
som vid behov kunde sättas in även utanför städerna när allvarliga-
re ordningsproblem uppstod eller hotade uppstå (ordningsstatspo-
lis).  Med statspolisen ville man också förbättra det mer kontinuer-
liga ordningspolisarbetet på landsbygden som fjärdingsmän och 
landsfiskaler inte hann med. Genom statspolisen förstärktes även 
kriminalpolisarbetet på landsbygden på så vis att statspolisen skötte 
de större brottsutredningarna (kriminalstatspolis).76 Statspolisens 
kriminalavdelningar fungerade även som säkerhetspolis. Statspoli-
sen bestod av 200 ordningspoliser och 70 kriminalpoliser, och den 
leddes av en särskild statspolisintendent i Stockholm.77 
 
 

––––––––– 
76 Om statspolisen Sjöholm 1941, s 23ff.  Kungl. Maj:ts proposition nr 178 till riksdagen med förslag 

till lag om ändring i vissa delar av lagen den 6 juni 1925 om polisväsendet i riket, 11/3 1932. PM 
från Socialdepartementet 1931 rörande reservpolis och statspolis med mera. 

77 Uppgifter om antalet statspolier ur Kullander 1993 som dock inte anger årtal för siffrorna. 
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Utredningar om statlig polis 
 
Statspolisen var ytterligare ett steg i statens ökande inflytande över 
och finansiering av polisväsendet. Under 1930-talet aktualiserades 
huvudmannaskapet åter vid flera tillfällen, bland annat i riksdagen. 
Polisförbundet fortsatte agera för en statlig polis. 1930 skrev för-
bundet till regeringen och föreslog en del justeringar av 1925 års 
polislag, bland annat att polisen skulle bli statlig. Argumenten var 
dels principiella då polisen ”huvudsakligen har att fullgöra statsän-
damål”, dels mer pragmatiska då förbundet menade att den bristan-
de enhetligheten inom polisväsendet försvårade polisarbetet och 
minskade effektiviteten.78 
     
Två stora statliga utredningar arbetade sedan med frågan, 1939 års 
polisutredning (slutbetänkande 1944) och 1948 års polisutredning 
(slutbetänkande 1951). Båda utredningarna undersökte hur polisen 
skulle kunna effektiviseras och förbättras, antingen inom ramen för 
ett kommunalt huvudmannaskap eller som en ny helt statlig polis. 
Bristerna i den befintliga kommunala polisorganisationen var allt-
för stora. 
    
Huvudproblemet var skillnaderna mellan polisen på landsbygden 
och i städerna och framförallt indelningen i alltför många och allt-
för små polisdistrikt. I regel bildade varje kommun, varje stad och 
varje köping ett eget distrikt som självständigt svarade för polisens 
organisation och arbete. 1944 fanns det över 1600 polisdistrikt 
(varav 123 städer och 57 köpingar) och på landsbygden hade 
många distrikt endast en eller två poliser/fjärdingsmän anställda.79 
Det var svårt och krångligt att använda polispersonal, lokaler och 
utrustning utanför det egna distriktet. Det försvårade polisens rör-
lighet och den alltmer nödvändiga samordningen över större geo-
grafiska områden, särskilt samarbetet mellan polisen på landsbyg-
den och de intilliggande städerna. Den regionala ledningen var för 
svag, och central ledning eller samordning på riksnivå saknades 
nästan helt. Bundenheten till polisdistrikten motverkade överhu-
vudtaget utveckling och förnyelse, försvårade rekrytering och ut-
bildning samt skapade en bristande enhetlighet.80  
    

––––––––– 
78 Edberg & Svärd 1963, s 219ff. På s 321 redogörs för olika utredningar och förslag om statlig polis 

under 1930 och 1940 talen. 
79 SOU 1970:32, s 23. Jämför uppgifter i SOU 1951:8, s 15f: På landsbygden fanns det 1949 905 or-

dinarie och 265 extra distrikt. Av de 905 var 618 enmansdistrikt, 136 tvåmans, 71 tremans, 40 fyr-
mans. Övriga distrikt hade fem eller fler poliser. 

80 SOU 1944:53, s 131ff.  SOU 1951:8, s 24ff. 
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Den decentraliserade polisorganisationen skapade emellertid en lo-
kal anknytning för polisen och en närhet till allmänheten som enligt 
båda utredningarna var den kommunala polisens stora fördel. Om 
polisen blev statlig var det viktigt att försöka behålla denna kopp-
ling. En kommunal polis kunde bättre än en statlig anpassas till lo-
kala förhållanden,   tillvarata lokala initiativ och bättre stimulera in-
tresset för polisfrågorna i samhället.81  
 
 

”Genom den kommunala förankringen av organisationen be-
främjas även samhörigheten mellan polispersonalen och den 
befolkning, bland vilken den fullgör sin verksamhet. Denna 
samhörighet stärkes därigenom att personalen till följd av 
den lokala rekryteringen och det särskilt inom landsbygdens 
polisväsen starkt framträdande kommunala inflytande över 
tillsättningen i icke obetydlig omfattning kan tagas ur befolk-
ningens egen krets. Härigenom befrämjas allmänhetens för-
troende för och tillit till polisen, vilket är av stor betydelse för 
polisverksamhetens behöriga bedrivande.”82 

 
 
1939 års polisutredning föreslog att polisen borde förstatligas, me-
dan 1948 års polisutredning nöjde sig med att lägga fram två alter-
nativ till en bättre polisorganisation, en helt statlig polis eller en re-
formerad kommunal polis. Förslagen om att förstatliga polisen stöt-
te på hårt motstånd i bägge fallen. Remissinstanserna var kritiska, 
speciellt till den första utredningen, och avvisade bestämt ett för-
statligande. Ett starkt argument var då att en statlig polis skulle 
kunna leda till att polisen tappade sin lokala anknytning, fick ett 
sämre förhållande till allmänheten, och att den isolerades från sin 
omgivning.83 En statlig polis skulle också kosta staten pengar.  
    
Då förslagen från 1939 års polisutredning diskuterades i pressen 
menade vissa skribenter att en statlig polis skulle kunna hota de-
mokratin som de till stor del menade byggde på det kommunala 
självstyret. Några skribenter gick så långt att det menade att försla-
gen att förstatliga polisen kunde jämföras med hur polisen fungera-
de i dåtidens diktaturländer.84 (1940 talet diktaturer inklusive Nazi-
tyskland och Stalins Sovjet). Gestapo och andra statliga polisorga-
nisationers behandling av den egna befolkningen under andra 

––––––––– 
81 SOU 1944:53, s 155ff och s 352ff.  SOU 1951:8, s 195ff. 
82 SOU 1944:53, s 155. 
83 Remissvaren på 1939 års polisutredning sammanfattas i SOU 1951:8, s 239ff. Remissvaren på 

1944 års utredning sammanfattas i SOU 1961:34, s 53. 
84 Edberg & Svärd 1963, s 323. 
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världskriget har även efter förstatligandet setts som en förklaring 
till motståndet i Sverige mot en statlig polis.85 
     
I centrum för diskussioner och utredningar om polisen under 1930- 
40- och 50-talen stod framförallt frågan om polisen skulle vara stat-
lig eller kommunal. Polisens och de enskilda polisernas befogenhe-
ter förblev sparsamt reglerade. Först med den nya rättegångsbalken 
som trädde i kraft 1948 reglerades polisens brottsutredande verk-
samhet. I övrigt var polisens uppgifter med att upprätthålla ordning 
och det övriga polisarbetet inte så detaljreglerade. 1948 års polisin-
struktion beskrev polisuppgifterna översiktligt och hade en gene-
ralklausul om att polisen skulle upprätthålla ordning och säkerhet. 
För polisarbetet fanns i övrigt en del äldre föreskrifter.86  
 
 

Polisarbetets inriktning 
 
Polisens förankring och funktion i samhället eller polisarbetets in-
riktning intresserade man sig nästan inte alls för i 1939 och 1948 
års polisutredningar.87 Förmodligen var den lokala anknytningen 
fortfarande så stark och så självklar att den inte behövde behandlas 
annat än som ett hypotetiskt problem om polisen skulle förstatligas. 
Problemet var ju snarast det omvända - en alltför stark lokal an-
knytning genom uppsplittringen på många små polisdistrikt. Utre-
darna diskuterade inte heller i vilken utsträckning och på vilket sätt 
polisen skulle arbeta brottsförebyggande. Det var först efter andra 
världskriget som polisarbetets inriktning började diskuteras och 
problematiseras.  
     
Redan i slutet av 40-talet föreslog den så kallade polisinstruktions-
utredningen att polisarbetet ”i första hand bör inriktas på att före-
bygga brott och andra kränkningar av samhällslugnet samt på att 
hjälpa allmänheten till rätta genom upplysning, vägledning och på 
annat sätt”. Utredningen föreslog också att polisen i sitt förebyg-
gande arbete skulle samarbeta med socialvården och särskilt upp-
märksamma ungdomsproblemen. I de större städerna borde man 
anställa särskilda socialvårdstjänstemän vid poliskårerna (ett för-
slag som aldrig genomfördes). Utredarna diskuterade även olika 
möjligheter att propagera för och informera om polisen så att all-

––––––––– 
85 Persson 1990, s 78. 
86 Berggren & Munck 1998, s 12. 
87 SOU 1944:53 del 1, s 34 redogör för polisens arbetsuppgifter enligt lagar, förordningar och sär-

skilda stadganden, men diskuterar och analyserar inte i termer av förebyggande polisarbete eller 
liknande. SOU 1951:18 behandlar överhuvudtaget inte polisens olika arbetsuppgifter. 
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mänheten fick större förståelse för polisens arbete. Polisens förhål-
lande till allmänheten var nämligen inte så gott som det borde vara, 
vilket dels berodde på allmänhetens inställning, dels berodde på att 
polisen ibland arbetade osmidigt och uppträdde olämpligt.88 
     
Polisinstruktionsutredningens förslag verkar i praktiken inte ha på-
verkat polisarbetet i någon större utsträckning. Under 1950-talet 
var det förebyggande arbetet mycket begränsat. I några större stä-
der (framförallt Malmö och Göteborg) förekom dock ett systema-
tiskt brottsförebyggande arbete och organiserat samarbete med de 
sociala myndigheterna. Utredningarna om polisarbetet och särskilt 
då det förebyggande arbetet fortsatte dock. Polisen borde arbeta 
mer preventivt, inte endast för att förebygga brott utan även för att 
förebygga sociala problem mer i allmänhet. Samarbetet med de so-
ciala myndigheterna var då extra viktigt. Helst borde de större stä-
derna inrätta särskilda socialpolisavdelningar med specialutbildade 
poliser. Polisutbildningen borde förnyas så att alla blivande poliser 
studerade ”socialpolislära”.89 Bakgrunden var enligt utredarna själ-
va bland annat att brottsligheten hade ökat under 1950-talet, och att 
polisens arbete förändrats med den tilltagande biltrafiken. Förhål-
landet till allmänheten fortsatte också att vara problematiskt.90 
     
Under slutet av 50-talet började man också se över och utvärdera 
olika former av bevakning, patrullering och spaning främst i stä-
derna, bland annat genom en relativt omfattande försöksverksamhet 
och studieresor till andra länder. Slutsatserna blev att ordningspoli-
sens patrullering skulle kunna minska brottsligheten. Om bevak-
ningsstyrkan var tillräckligt stor skulle brottslingarna avskräckas på 
grund av risken för upptäckt.  Bevakningen borde planeras utifrån 
de problem som fanns och utifrån kartläggning av personer kända 
för att begå brott, kartläggning av platser/områden med hög brotts-
lighet och andra liknande åtgärder. Det var mycket viktigt att poli-
serna hade god lokal- och personkännedom.  Bevakningen borde 
framförallt ske genom bilpatrullering som ansågs ha många förde-
lar. En nackdel med bilpatrulleringen var dock att polisen fick säm-
re kontakt med allmänheten. Därför borde poliserna även patrullera 
till fots, helst organiserade som kvarterspoliser.91   
 
 

––––––––– 
88 SOU 1947:45. 
89 SOU 1958:34. 
90 SOU 1958:34, s 9ff, 24ff, 34ff. SOU 1961:15, s 13f, 225ff. 
91 SOU 1961:15.  
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Kvinnliga poliser 
 
Det var också under 1950-talet som Sverige fick sina första kvinn-
liga poliser. 1957 startade en försöksverksamhet med kvinnliga 
ordningspoliser i Täby och Vaxholm utanför Stockholm, och året 
efter i staden Stockholm. Dessa kvinnliga poliser skulle arbeta på 
samma villkor som sina manliga kollegor. Tidigare hade det funnits 
så kallade polissystrar som hade särskilda arbetsuppgifter rörande 
de kvinnor och barn polisen på olika sätt kom i kontakt med. Polis-
systrarna utgjorde en försvinnande liten del av landets poliskår. 
1943 fanns det 26 polissystrar och över 6000 manliga poliser. Flest 
polissystrar fanns det i Stockholm, men även några andra städer 
hade polissystrar.92 
    
1954 togs titeln polissyster bort i samband med att samma tjänste-
grader och samma regler om arbetstider och tjänstgöringsförhållan-
den började gälla för både kvinnor och män. Från och med 1957 
antogs kvinnor på samma villkor som män till polisutbildningen för 
att de sedan skulle arbeta som ordningspoliser och inte som polis-
systrar. I teorin skulle de kvinnliga poliserna få samma utbildning 
som männen, men i praktiken blev det ändå vissa mindre skillna-
der. Kvinnorna fick på några punkter en annan utbildning, bland 
annat när det gällde den fysiska träningen och vapenträningen.93 
Kvinnornas inträde i polisyrket väckte under slutet av 1950-talet 
och 1960-talet debatt, och inställningen till kvinnliga poliser var 
från polisfackens, polisledningens och olika utredares sida kluven. 
Å ena sidan ville man anställa män och kvinnor på samma villkor 
och ge dem samma arbetsuppgifter, å andra sidan ansåg man ändå 
att kvinnor passade bättre för vissa arbetsuppgifter än för andra. 
Kvinnor ansågs bättre lämpade för det socialt inriktade polisarbetet 
och brottsförebyggande arbete men mindre lämpliga som patrulle-
rande poliser.94  
    
Vad alla manliga poliser tyckte om att få kvinnliga poliser vet man 
inte. Men det rådde nog delade meningar bland männen om kvinn-
liga poliser. Så här minns en polis (född 1919) de första kvinnliga 
poliserna: 
 
 
”Polistjänster hade under tiden fram till ca 1960 varit förbehållna 
enbart män. Nu blåste andra vindar, polismanstjänst blev öppen 

––––––––– 
92 Dahlgren 2007, s 37ff. 
93 Dahlgren 2007, s 52ff. 
94 Dahlgren 2007, s 57ff, 85ff. 
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även för kvinnor. Denna förändring delade ”den gamla styrkan” 
av män i två grupper: En grupp ansåg, att det innebar en styrka för 
svensk polis, att såväl män som kvinnor kunde vara poliser, och en 
andra grupp ansåg, att kvinnor inte var lämpliga för praktisk polis-
tjänst. En kvinna hade ju inte samma kroppskrafter som en man.”95 
 
 

––––––––– 
95 Hårdvall 1993, s 109. 
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7 En statlig polis 

 
Det skulle dröja ända till 1965 innan den svenska polisen förstatli-
gades. Innan dess hade man dock år 1953 inrättat polisväsendets 
organisationsnämnd som ett statligt rådgivande organ för rationali-
sering och organisering.96 Upptakten till förstatligandet blev två 
motioner vid 1956 års riksdag. Båda motionärerna vill att staten 
åter skulle utreda om inte polisen borde bli statlig. Skälen var att 
polisen mest utförde uppgifter som var rent statliga, men också att 
utvecklingen inom kommunikationerna och den ökande rörligheten 
inom befolkningen hade gjort det svårt för polisen att arbeta i de 
många små kommunala polisdistrikten.97 Som en drivande kraft 
framstår socialdemokraten Birger Andersson som tillsammans med 
en partikamrat stod bakom den ena motionen. Andersson blev se-
dan ordförande i Riksdagens statsutskott som behandlade proposi-
tionen om polisens förstatligande.98 
     
Den utredning som sedan tillsattes, 1957 års polisutredning, kom 
med sitt slutbetänkande 1961. Utredningen lyfte fram samma pro-
blem som de tidigare utredningarna om huvudmannaskapet också 
pekat på, framförallt de många små polisdistrikten vilket liksom ti-
digare försvårade samordning, specialisering och utveckling.99 An-
talet polisdistrikt hade med tiden minskat, särskilt efter storkom-
munreformen 1952 då antalet kommuner genom sammanslagningar 
mer än halverades (från ca 2500 – drygt 1000). 1954 fanns det 854 
polisdistrikt och i början av 1960 talet fanns det 554. Men många 
distrikt hade ändå för få poliser för att fungera tillfredsställande. 70 
procent av distrikten hade färre än 10 poliser, vissa hade endast en 
eller två poliser.100 Samhällsutvecklingen ställde nya krav på poli-
sens arbete, vilket gjorde den gamla distriktsindelningen helt otid-

––––––––– 
96 Berggren och Munck 1998, s 12. 
97 Edberg & Svärd 1963, s 397f. 
98 Falkenstam 1983, s 25. 
99 SOU 1961:34.  Utredningen sammanfattas i SOU 1970:32, s25ff och i Kungl Maj:ts proposition nr 

148 1962 (Riksdagens protokoll, bihang samling 1). 
100 Jämför siffror i prop n 100 1964 s 46f. Av 554 polisdistrikt hade 393 drygt 70% mindre än 10 po-

liser. 186 st 1-4 polismän, 207 5-9 polismän. Endast 24 distrikt mer än 50 poliser. Höfde 1965,s 18 
hävdar att det ”före polisväsendets förstatligande” fanns 554 polisdistrikt varav nästan 400 hane 
mindre än tio polistjänster. 
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senlig. Trafiken och befolkningens rörlighet hade ökat. Under 
1950-talet fyrdubblades antalet bilar, och människorna flyttade i 
allt större skaror in till städerna. Detta påverkade enligt utredarna 
även brottsligheten som dels hade ökat, dels hade fått en annan och 
mindre lokalanknuten karaktär än tidigare.101 
    
De flesta remissinstanser var nu positiva till förslaget att förstatliga 
polisen, och riksdagen beslöt 1962 att polisen skulle bli statlig från 
och med 1/1 1965. Riksdagen beslöt samtidigt att åklagarväsendet 
skulle bli helt statligt, och att polis-, åklagar- och skattefrågorna, 
som hittills delvis hört ihop, nu skulle separeras på olika myndighe-
ter.  
 
 

Ny organisation i tre nivåer 
 
Den nya statliga polisen inordnades under Justitiedepartementet 
och organiserades i tre nivåer. Rikspolisstyrelsen blev det centrala 
organet med uppgift att inspektera, samordna och stödja. På regio-
nal nivå inordnades polisen i länsstyrelsen där länspolischefen blev 
placerad som en ny tjänst. Den lokala polisorganisationen byggde 
på 119 nya polisdistrikt (senare 118) med en polismästare som 
chef. Men polisresurserna skulle kunna användas flexibelt obero-
ende av geografiska gränser. Antalet poliser och det geografiska 
omfånget varierade mycket mellan polisdistrikten, men man hade 
så långt som möjligt försökt följa tanken att polisdistrikten skulle få 
en polisstyrka på minst 20 poliser, helst fler gärna närmare 50.102  
     
I 1957 år polisutredning var man medveten om att centraliseringen 
inte fick drivas för långt. Riskerna med en för långtgående centrali-
sering påpekades sedan i de remissvar, propositioner och utskotts-
betänkanden som följde innan den definitiva utformningen av den 
statliga polisorganisationen genomfördes. Man var bland annat 
rädd för att poliserna skulle förlora sin person- och lokalkännedom, 
att polisarbetet utanför distriktens huvudorter skulle bli eftersatt 
och att servicen till och kontakterna med allmänheten skulle för-
sämras. Av denna anledning ansågs det viktigt att poliserna inte 
endast stationerades på en enda huvudort i varje distrikt utan att 
mindre styrkor även stationerades på några centralorter i distriktens 
periferi. Trots att så skedde halverades nu antalet stationeringsorter 

––––––––– 
101 SOU 1961:34, s 57ff. SOU 1970:32, s 25ff. Persson 1990. s 78. 
102 Prop nr 100, 1964, s 47 siffror i detalj. Riksdagens protokoll, bihang, saml 1. Uppgift om att poli-

sen lades under Justitiedepartementet från Falkenstam 1983, s 164. 
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jämfört med den kommunala organisationen, från drygt 900 till cir-
ka 500.103  
      1957 års polisutredning framhöll en stor fördel med det kom-
munala huvudmannaskapet, nämligen att polisens organisation och 
arbete kunde anpassas till lokala förhållanden och att förhållandet 
till allmänheten underlättades/förbättrades: 
 
 

”Med den nuvarande polisorganisationens kommunala för-
ankring äro åtskilliga värden förenade. Utredningen har fun-
nit det angeläget, att dessa värden icke äventyras, då de di-
rekta banden mellan kommunerna och deras polisväsende lö-
sas. Lekmannainflytandet ifråga om polisväsendet – även om 
det under senare år av skilda anledningar och på olika sätt 
uttunnats – har medverkat till att polisorganisationen omfat-
tas av kommunernas och allmänhetens förtroende. Utred-
ningen har varit väl medveten om att när nu ett förslag om 
förstatligande av polisväsendet framlägges, den statliga or-
ganisationen icke får uppbyggas så, så att därigenom polisen 
isoleras från omgivningen och blir något för medborgarna i 
gemen väsensfrämmande.”104 

 
 
För att behålla allmänhetens inflytande och insyn och för att främja 
ett gott förhållande mellan polisen och allmänheten fanns folkvalda 
representanter med i styrelsen för polisen, både på lokal och central 
nivå. Varje polisdistrikt fick en rådgivande polisnämnd och Riks-
polisstyrelsen fick som myndighet i sin styrelse riksdagsmän från 
de fyra största partierna (senare utökades antalet ledamöter till sex 
riksdagsmän).105 För att öka medborgarinflytandet ersattes polis-
nämnderna 1973 med polisstyrelser som fick beslutanderätt i vissa 
frågor. 
    
Organisationsfrågorna stod således i centrum när polisen förstatli-
gades. Polisarbetets inriktning ägnade man sig mindre åt. Men re-

––––––––– 
103 Kungl Maj:ts proposition n148 1962, Riksdagens protokoll bihang saml 1, s 
78ff. Statsutskottets utlåtande nr 183 1962, s 5f. Kungl Maj:ts proposition n100 
1964, Riksdagens protokoll bihang saml 1 s 10ff. Statsutskottets utlåtande n 114 
1964, spec s 9f. Kullander 1993. Falkenstam 1983, s 294 anger att det 1965 före 
förstatligandet  fanns poliser stationerade på 989 orter, men att det sedan efter 
förstatligandet endast fanns 528 stationeringar. 
104 citat ur Edberg & Svärd 1963, s 399. 
105 Persson 1990, s 94.  SOU 1970:32, s 25ff. Kassman, s 49f. Kungl  Maj:ts proposition nr 148 1962 

(Riksdagens protokoll, bihang samling 1). Om polisnämnder se SOU 1970:32, s 41f. SOU 1961:34, 
s 108ff, 159f. 
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geringen betonade den preventiva inriktningen på polisarbetet: in-
tensifiering av socialpolisarbetet, metodisk kartläggning av förhål-
landen i respektive polisdistrikt, bil- och fotpatrullering i kombina-
tion samt kvarterspolistjänster för att förstärka polismännens per-
son- och lokalkännedom.106 
    
När polisen blev statlig var man, som framgår ovan, inte helt 
omedveten om att det kunde leda till en försvagad lokal anknytning 
och försämrad kontakt med allmänheten. Men det finns mycket 
som tyder på att förstatligandet 1965 i praktiken inledde en period 
av mer centraliserat polisarbete och svagare anknytning till lokal-
samhället och medborgarna.  
    
Den tekniska utvecklingen bidrog förmodligen till utvecklingen 
mot en mer centraliserad polis som hade svagare förankring i sam-
hället. I samband med förstatligandet inköptes i en första omgång 
600 nya bilar och motorcyklar, sedan även båtar, helikoptrar och 
annan teknisk utrustning. Ny teknik blev en profil för den nya stat-
liga polisen. Med en enhetlig och statlig poliskår kunde man för 
första gången börja planera och genomföra inköp av bilar, teknisk 
utrustning, kommunikationssystem med mera för hela riket. Den 
kommunala polisens många små polisdistrikt hade inte kunnat 
hänga med i den tekniska utvecklingen och kunde inte heller 
gemensamt utveckla tekniken eller ha råd med dyrare inköp. Till 
exempel hade man en mängd olika bilmärken och bilarna var ofta 
gamla och uttjänta. På många orter hade polisen ingen bil alls men 
fick en sådan efter förstatligandet. Före förstatligandet saknades det 
också ett gemensamt kommunikationssystem som kunde användas 
mellan de kommunala polisdistrikten.107 
       
Som en av de medverkande själva har påpekat kom teknik och 
verksamhet i ”otakt” inom den nya statliga polisen. De tekniska 
satsningarna och fascinationen inför ny teknik tog överhanden.108 
Tekniken gynnade dessutom ett reaktivt arbetssätt. När bilpatrulle-
ringen på 60-talet slog igenom på bred front fjärmades poliserna 
från lokalsamhället och polisarbetet inriktades till stor del på en 
händelsestyrd utryckningsverksamhet och en passiv bilpatrulle-
ring.109 Tilltron till bilpatrulleringen var stor, och den ansågs ha en 

––––––––– 
106 Kungl Maj:ts proposition nr 100 1964. Riksdagens protokoll, bihang saml 1, s 20ff, 50ff. 
107 Persson 1990. s 80f. Falkenstam 1983, s 43ff, 59ff 
108 Curt Falkenstam, informationschef i Rikspolisstyrelsen. Falkenstam 1983, s 59f. 
109 Flera författare betonar hur förstatligandet och den tekniska utvecklingen ledde till centralisering, 

sämre kontakt med allmänheten och ett mer reaktivt arbetssätt.  Torstensson & Wikström,  s 56 ff 
(där finns även internationella referenser). Reiss 1992 betonar denna utveckling efter bilpatrulle-
ringens genombrott.  Weckström 1999 s 36 hänvisar till forskning i USA om att den bilburne po-
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avskräckande effekt. Genom att polisbilarna ständigt var i rörelse 
skulle intrycket bli att polisen ständigt var närvarande överallt.110 
Det brottsförebyggande arbetet utvecklades i praktiken inte heller 
så mycket, trots den officiella retoriken i samband med förstatli-
gandet.111 
     
Försöken med kvarterspoliser innebar dock att man prövade alter-
nativa förebyggande arbetssätt och inledde en utveckling med ökad 
service till och fler kontakter med allmänheten, samarbete med sko-
lor och sociala myndigheter, inriktning mot ungdomsproblem, 
missbruk och liknande. Men kvarterspolisen var under 1970-talet 
en mycket begränsad verksamhet. I Stockholm var en procent av 
poliserna kvarterspoliser. I hela landet fanns i slutet av 70-talet inte 
fler än cirka 350 kvarterspolistjänster.112  
    
Förstatligandet medförde också att man började bygga nya moder-
na polishus som gjorde arbetsmiljön mycket bättre för poliserna 
med ordentliga toaletter, egna klädskåp, lunchrum med flera mo-
derniseringar. Många svenska städer fick se nya polishus växa upp 
under åren efter förstatligandet. 1966-1975 invigdes i snitt tio nya 
polishus om året.113 
    
Hur poliserna själva upplevde förstatligandet vet vi inte mycket 
om. Levnads- och yrkesberättelser från några polismän vittnar dock 
om att förstatligandet på ett uppskattat sätt medförde nya resurser, 
framförallt fordon och annan teknisk utrustning. Det blev nu också 
en större enhetlighet. Under den kommunala tiden hade resurserna 
och möjligheterna att bedriva ett effektivt polisarbete varierat 
mycket mellan polisdistrikten. En negativ förändring med förstatli-
gandet var, enligt några polismän, att byråkratin och pappersexerci-
sen ökade markant.114 
 
 

”Vi märkte ju snart att förstatligandet innebar en betydligt 
ökande byråkratisering. Allt skulle rapporteras, registreras 
och penetreras på särskild blankett. I början log vi väl över 
denna pappersexercis men kom snart underfund med, att han-

                                                                                                                                   
lismannen fjärmade sig från allmänheten.  Se även Falkenstam 1983, s 11ff, 59ff, 124ff. Knutsson 
& Partanen,  1986. Knutsson  1999. Laurén 1994, s 3ff (där finns även internationella referenser).  

110 Stensöta 2004, s 129. 
111 SOU 1979:6, s 139f påtalar att den brottsförebyggande verksamheten är ny för polisen och har ka-

raktären av försöksverksamhet. 
112 SOU 1979:6, s 59. Kvarters- och närpolisverksamhet. En idéhandbok, s 33. Knutsson & Partanen, 

1986, s 12. 
113 Kullander 1993. 
114 Svenska folket berättar, s 32,54f, 77, 107f. 
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teringen av pappershögarna tog allt för mycken del av den 
tid, som egentligt polisarbete borde uträttas.”115 

 
 
Efter förstatligandet lades polisutbildningen under Rikspolisstyrel-
sen, och den centraliserades till den nuvarande Polishögskolan som 
ligger vid Sörentorp i Solna norr om Stockholm. Rikspolisstyrelsen 
fick då överta lokalerna efter regementet I1 som flyttat till Kungs-
ängen. Under 1950-talet och början av 1960-talet hade det däremot 
varit möjligt att läsa grundutbildningen vid någon av filialerna till 
huvudskolan i Stockholm: Göteborg, Malmö, Norrköping, Örebro, 
Gävle och Luleå. I början av 1970-talet omfattade den grund-
läggande polisutbildningen 40 veckor teoretisk och praktisk utbild-
ning. Sedan följde två års handledd tjänstgöring inom olika verk-
samhetsgrenar. 3-5 år efter avslutad grundutbildning genomgicks 
sedan den högre poliskursen på 10 veckor. Det fanns också speci-
alkurser och kurser för befäl på olika nivåer.116 
 
 

Kritik mot polisen 
 
Debatten om farorna med en statlig polis fortsatte även efter för-
statligandet. Det hävdades bland annat att polisen i sin nya statliga 
skepnad skulle kunna bli en så stark maktfaktor att demokratin ho-
tades.117 Högerpartiets riksdagsman Leif Cassel menade att den nya 
statliga polisen riskerade att utvecklas till en svensk Ochrana, det 
vill säga en repressiv säkerhetspolis enligt tsarryskt mönster.118 
(Ochranan var namnet på den ryska tsarens säkerhetspolis.) Social-
demokraten Valter Åman varnade också för riskerna med en statlig 
polis och hänvisade till vad som hade hänt i Österrike 1934.119 
(Den fascistinspirerade regim som året innan gripit makten och 
omkullkastat den Österrikiska demokratin, förbjöd 1934 det social-
demokratiska partiet och fängslade flera socialdemokrater.) 
    
Jämförelserna med rysk säkerhetspolis och fascistiska maktöverta-
ganden kan i efterhand verka överdrivna men visar vilka farhågor 
som fanns. Det var visserligen många som var imponerade av den 
nya statliga polisen och förväntningarna var höga, men det verkar 
också som om polisens förvandling för andra blev hotfull. Kanske 

––––––––– 
115 Svenska folket berättar s 108. 
116 Dahlgren 2007, s 30ff. Persson 1990, s 91.Ds 1996:11 s 15. SOU 2008:39, s 43ff. 
117 Persson 1990. s 83f. 
118 Falkenstam 1983, s 27. 
119 Falkenstam 1983, s 149. 
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berodde det på den många tekniska nyheterna som polisen presen-
terade, vilket gjorde att den verkade mäktig. Kanske berodde det 
också på den centraliserade och starka polisbyråkratin med den 
kraftfulle rikspolischefen Carl Persson i spetsen. Person fick myck-
et uppmärksamhet i pressen och blev kontroversiell. Samhällskli-
matet blev också mer radikalt under slutet av 1960- och början av 
1970-talet, och polisen blev en måltavla för en ung och radikal ge-
neration.120 Polisen fick överhuvudtag problem med allmänheten 
och polisen popularitet sjönk. Det märktes bland annat på fler an-
mälningar mot polisen och betydligt färre sökanden till polisutbild-
ningen.121  
    
En av de mest kända kritikerna av polisen blev deckarförfattarna 
Maj Sjöwall och Per Wahlö. Deras hjälte kommissarie Martin Beck 
var mycket skeptisk till en statlig polis - här förkroppsligad i form 
av det nya polishuset på Kungsholmen där rikspolisstyrelsen hade 
tagit säte. Citatet, som är från en roman publicerad 1967, utrycker 
sannolikt vad många poliskritiker kände och tyckte: 
 
 

”Det nya polishögkvarterets placering och överväldigande 
dimensioner hade kritiserats häftigt från många håll, men till 
slut hade polisen ändå fått vad den ville ha. Beträffande hu-
set. 
    Vad polisen, eller rättare sagt en del personer inom dess 
ledning, egentligen ville ha var makt. Detta var den hemliga 
ingrediensen i den filosofi som på senare år styrt dess hand-
lande. Eftersom polisen aldrig tidigare uppträtt som isolerad 
maktfaktor i svensk politik var det ännu så länge bara ett få-
tal som förstod vartåt det lutade. Och därför verkade också 
så mycket i de senaste årens oupphörliga politiska utspel 
motsägelsefull och obegripligt. 
    Det nya huset var en viktig symbol för den nya makten. Det 
skulle underlätta en planerad centraldirigering av totalitär 
typ och dessutom bli en fästning som lätt kunde tryggas mot 
insyn från obehöriga. Som obehörigt betraktades i detta fall 
folket i dess helhet”.122 

 
 
Kritiken mot polisen återkom vid flera tillfällen under början av 
1970-talet och fick vid några tillfällen stor uppmärksamhet i medi-
erna. Bland annat rasade en hätsk debatt under 1971 om polisens 

––––––––– 
120 Falkenstam 1983, s 11ff. 
121 Stensöta 2004, s 114. 
122 Sjöwall, M & Wahlö P 1967, kapitel 20.  
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påstådda militarisering. Radion gjorde några program med den ta-
lande titeln ”Maktens redskap eller samhällets tjänare”. Två år se-
nare angrep landshövdingen i Norrbotten Ragnar Lassinantti riks-
polisen och dess chef. Lassinantti menade att rikspolisstyrelsen ut-
vecklats till en centraldirigerande jättebyråkrati med för mycket 
makt samtidigt som länspolischefernas och länsstyrelsernas roll 
minskat. 123 
 
 

––––––––– 
123 Falkenstam 1983, s 118, 143 ff. 
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8 Decentralisering och 
närpolis 

 
Redan vid förstatligandet fastslogs att polisens organisation och ar-
betsuppgifter fortlöpande måste granskas och anpassas till sam-
hällsförändringarna. Den statliga utredning som 1975 tillsattes var 
en del i detta arbete.124 Med 1975 års polisutredning bröts centrali-
seringen inom polisen. Slutbetänkandet som lades fram 1979 lanse-
rade olika förslag som syftade till: decentralisering av polisorgani-
sationen, förbättrade kontakter med och ökat inflytande för allmän-
heten samt utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Bakgrun-
den till denna kursändring var enligt utredarna att samhällsutveck-
lingen sedan förstatligandet hade förändrat polisarbetet och ökat 
polisens arbetsbörda. Urbaniseringen och bilismen hade ökat än 
mer liksom den registrerade brottsligheten. Polisarbetet berörde nu 
också fler verksamhetsområden, och det var mer än tidigare inriktat 
på hjälp och service åt allmänheten.125  
    
Decentraliseringen av polisväsendet berodde också på att samhälls-
livet i övrigt blev mer decentraliserat. Det lokala självstyret hade 
ökat inom andra områden genom den nya kommunallagen som 
kom 1977. Den politiska strävan att förändra statens administration 
var överhuvudtaget stark under denna tid. Under slutet av 1970-
talet tillsattes flera andra utredningar som skulle se över den offent-
liga administrationen.126  
 
 

Förändringar under 1980-talet 
 
1975 års polisutredning blev startpunkten för den utveckling som 
reformerade den svenska polisen under 1980-talet och som banade 
väg för närpolisreformen under 1990-talet. Regeringen tog fasta på 
utredningens tankar och utarbetade ett förslag till riktlinjer för en 
––––––––– 
124 SOU 1979:6, s 11 ff. 
125 SOU 1979:6, s 11 ff.  
126 Kassman 1998, s 50. Stensöta 2004, s 124f. 
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reform av polisväsendet, där decentralisering av beslut och funk-
tioner, ökat medborgarinflytande, polisens hjälpande verksamhet 
och det brottsförebyggande arbetet liksom planering och analys av 
polisarbetet skulle vara huvudingredienserna.127 Riksdagen antog i 
princip propositionens riktlinjer 1981, och det ankom sedan på en 
ny utredning 1981 års polisberedning att utarbeta förslag till ge-
nomförandet av reformen.128  
     
1984 fattade riksdagen beslut (i två steg) om en reformering av po-
lisen enligt tankarna i 1975 år polisutredning och enligt delbetän-
kanden från 1981 års polisberedning.129 Medborgarinflytandet 
stärktes genom att de lokala polisstyrelserna fick ökade befogenhe-
ter att fatta beslut och styra verksamheten. De lokala polisdistrik-
ten/polismyndigheterna fick ett större inflytande över resursfördel-
ningen och över verksamhetens inriktning utifrån de riktlinjer som 
statsmakterna beslutade om. Rikspolisstyrelsens befogenheter att 
meddela föreskrifter och leda viss polisverksamhet begränsades 
däremot. Istället skulle Rikspolisstyrelsen inrikta sig mer på me-
todutveckling. En ny polislag, som gav det brottsförebyggande ar-
betet en framskjuten plats, trädde i kraft 1985 liksom en ny polis-
förordning.130  
    
Polisutbildningen förändrades också. Den teoretiska delen förläng-
des och fick större inslag av samhällsvetenskap och beteendeveten-
skap. Polisutbildningen inleddes med en teoretisk grundkurs på tio 
månader. Sedan följde praktik i 18 månader. Denna skulle ske vid 
både kriminalavdelning och ordningsavdelning, och minst två må-
nader skulle vara så kallad samhällspraktik utanför polisen. Polis-
utbildningen avslutades med fem månaders teori.131 
    
1985 lade polisberedningen fram sitt slutbetänkande som innehöll 
idéer och förslag till en ändrad inriktning av polisverksamheten. 
Tre principer borde enligt utredningen vara vägledande för förnyel-
sen av polisarbetet: samspelet med allmänheten, service och syn-
lighet. I det praktiska vardagsarbetet förordade utredningen en 
satsning på kvarterspoliser enligt principen en polisman - ett områ-
de, och en utvidgning av fotpatrulleringen och andra verksamhets-
former där kontakterna med allmänheten ökade. Bilpatrullering i 
kontaktskapande och förebyggande syfte borde däremot undvikas, 

––––––––– 
127 Prop 1980/81:13.  SOU 1998:74, s 20ff. 
128 SOU 1998:74, s 20ff. 
129 Riksdagen fattade beslut i två omgångar under 1984: Först genom den i januari överlämnade prop 

1983/84:89 polisens organisation, sedan genom den i november överlämnade prop 1984/85:81 om 
polisens arbetsformer, utbildning och rekrytering. SOU 1998:74, s 22f. Prop 1989/90:155, s 7ff. 

130 SOU 1998:74, s 22f. SOU 1985:62, s 13f. Prop 1989/90:155, s 7ff. 
131 Ds 1996:11, s 15. SOU 2008:39, s 44. 
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och utryckningsverksamheten borde begränsas för att inte binda re-
surser.132  
    
Men trots utredningar och trots formella beslut gick det i praktiken 
trögt med förändringsarbetet inom polisen under 1980-talet.133 
Kvarterspolisen utvecklades endast marginellt. I mitten av 1980-
talet var endast några procent av ordningspoliserna kvarterspoliser, 
cirka 400-tjänster medan uppskattningsvis 10 000 poliser bedrev 
traditionellt ordningspolisarbete.134 Riksdagens revisorer konstate-
rade i en granskning 1992-93 att statsmakternas beslut om att poli-
sen ska satsa mer på brottsförebyggande arbete, kvarterspolisverk-
samhet och fotpatrullering i praktiken inte genomförts. Det preven-
tiva arbetet hade inte utvecklats märkbart, trots en lovande försöks-
verksamhet på vissa orter, och både kvarterspolisverksamheten och 
fotpatrulleringen hade i själva verket minskat.135 
 
 

Närpolisreformen 
 
Under 1990-talet fortsatte reformeringen av den svenska polisen 
enligt den inriktning som man slagit in på under 1980-talet. Den så 
kallade förnyelsepropositionen 1989-1990 kan ses som den direkta 
upptakten till närpolisreformen.136 Propositionen lades fram av Ci-
vildepartementet som 1988 hade tagit över ansvaret för polisen från 
Justitiedepartementet. (Från och med 1991 hade Justitiedeparte-
mentet åter ansvaret för polisen.)137 Regeringen ville med denna 
proposition framförallt förstärka polisens brottsförebyggande arbe-
te. Ett förebyggande arbete ansågs vara det bästa sättet att komma 
tillrätta med brottsligheten. Propositionen föreslog också att de 
flesta poliser skulle vara generalister, det vill säga att de lokalt för-
ankrade poliserna skulle ha ansvar för alla olika former av polisar-
bete inom sitt område. Det har senare benämnts som ”allpoliser”. 
Andra förslag var att under polisstyrelserna inrätta lokala polis-
nämnder för att stärka medborgarnas inflytande och engagemang. 
De lokala polismyndigheterna skulle få större möjligheter att själva 
besluta i organisationsfrågor och rikspolisstyrelsens roll som cen-
tral förvaltningsmyndighet skulle renodlas. Propositionen betonade 

––––––––– 
132 SOU 1985:62, s 13ff. 
133 RRV´s slutsats 1987 var att bilpatrullering och utryckningsverksamhet dominerade ordningspoli-

sens arbete. Laurén 1994, s 12. 
134 Knutsson och Partanen 1986, s 11, 90. 
135 Laurén 1994, s 22. 
136 prop 1989/90: 155. 
137 Stensöta 2004, s 125. 
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att Rikspolisstyrelsen i princip inte skulle utöva någon direkt polis-
ledning.138 
    
Riksdagen följde sedan förnyelsepropositionens förslag och slog 
1990 fast riktlinjerna för en fortsatt decentralisering av polisen med 
en inriktning av polisarbetet mot förebyggande arbete. Genom 
budgetpropositionen 1993/94 beslöts att närpolisen skulle införas i 
hela landet.139 Närpolisverksamheten skulle utvecklas till att bli ba-
sen i polisens hela verksamhet. Reformen genomfördes sedan steg-
vis och vid olika tidpunkter för olika delar av landet. Några polis-
myndigheter/polisdistrikt började ställa om sin verksamhet redan 
1993, medan andra myndigheter dröjde till 1997-1998.140 Närpoli-
sen hade delvis sin bakgrund i kvarterspolisen men betraktades av 
regering ändå som en ny form av polisverksamhet.141 
    
Den politiska bedömningen var att närpolisreformen skulle genom-
föras utan att polisen skulle få några nya resurser. Kostnaderna 
skulle klaras av genom omprioriteringar, främst från den reaktiva 
och händelsestyrda verksamheten (utryckningar och andra tillfälli-
ga insatser). Men finansieringen av närpolisreformen komplicera-
des av att de offentliga finanserna genomgick en akut kris under 
början av 1990-talet. Polisen tvingades liksom andra myndigheter 
att spara. Följden blev framförallt att antalet anställda minskade. 
Cirka 1000 civilanställda sades upp, och mellan 1993-2000 mins-
kade den civilanställda delen av personalen med 30% (15% mätt i 
årsarbetskraft). Polispersonalen drabbades inte lika hårt, men an-
tagningen till Polishögskolan stoppades under tre år i mitten av 
1990-talet. Tillsammans med pensionsavgångarna ledde det till att 
antalet poliser minskade med 3 procent 1993-2000, (16 300 - 
15 800). (Årsarbetskraften minskade med 6 procent).142 Närpolisre-
formen sammanföll således med den statsfinansiella krisen under 
1990-talet. 
     
Syftet med närpolisreformen var att förändra polisens traditionella 
och ofta reaktiva (händelsestyrda) verksamhet så att polisen blev 
bättre och effektivare. Förenklat byggde reformen på två centrala 
tankar om polisens arbete och polisens roll i samhället.  
-1: Polisen ska bli bättre förankrad bland medborgarna och i sitt ar-
bete ha mer kontakt med skolor, sociala myndigheter, organisatio-
ner och andra instanser i lokalsamhället. Lokalt förankrade poliser 
––––––––– 
138 Prop 1989/90: 155. Hur, var närpolis, s 15ff. Oskarsson 2005, s 112ff. Stensöta 2004, s 129.  SOU 

1998:74, s 20ff. 
139 Prop 1993/94:100. 
140 Hur, var närpolis s 16ff. 
141 Stensöta 2004, s 131. 
142 Hur, var närpolis, s 6, 16ff. Oskarsson 2005, s 112ff. 
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ska ansvara för det mesta av polisarbetet inom ett geografiskt av-
gränsat område.  
-2: Polisens arbete ska mer inrikta sig på att förebygga brott. Detta 
ska främst ske genom ett systematiskt och probleminventerande ar-
betssätt där poliserna inhämtar kunskap om brott och ordningspro-
blem i sitt verksamhetsområde.  
    
Inspirationen kom från brittiska och nordamerikanska förebilder 
som ”community policing” och ”problembased policing”.143 Men 
som visats i denna historik lanserades en del av de centrala tankar-
na bakom närpolisreformen redan av 1975 års polisutredning och 
den efterföljande polisberedningens arbete under 1980-talet. Att 
polisen mer ska inrikta sig på att förebygga brott och även ha socia-
la uppgifter samt samverka med medborgarna och de sociala myn-
digheterna föreslogs faktiskt i olika utredningar redan från slutet 
1940 talet och 1950-talet (se ovan avsnittet polisarbetets inriktning) 
     
Begreppet närpolis beskrevs i budgetpropositionen 1993/94 som att 
närpoliser:  
 
 

”Organiseras i större enheter med ansvar för de flesta slag 
av polisverksamhet inom ett visst geografiskt område, såsom 
förebyggande polisverksamhet, övervakning, utredning av 
vardagsbrottslighet samt service till allmänheten. Ett pro-
blemorienterat arbetssätt och ett vidsträckt kontaktnät med 
dem som bor eller arbetar inom området är andra inslag i 
närpolisverksamheten.” 144 

 
 
Rikspolisstyrelsen har beskrivit närpolisverksamheten enligt föl-
jande riktlinjer: 
-Verksamheten ska bedrivas problemorienterat i nära samverkan 
med dem som bor och verkar i området. 
-Verksamheten ska organisatoriskt bedrivas inom ett geografiskt 
avgränsat område (närpolisområde). 
-De poliser som arbetar i närpolisområdet ska arbeta mot brotts- 
och trygghetsrelaterade mål. Varje polis bör tilldelas ett personligt 
ansvarsområde; sådant ansvarsområde bör i första hand vara geo-
grafiskt, ett funktionellt ansvar kan dock förekomma. 
-Arbetet ska inriktas mot vardagsbrottsligheten inom närpolisområ-
det och mot de där förekommande ordningsproblemen; ungdoms-
brottsligheten ska så långt det är möjligt handhas av närpoliserna; 

––––––––– 
143 Oskarsson 2005, s 112ff. Hur var närpolis s 6ff. 
144 Citat ur budgetpropositionen hämtat ur Hur, var närpolis s 17. 
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de prioriterade områdena vålds och narkotikabrottslighet ska sär-
skilt beaktas. Detsamma gäller rasistisk brottslighet. 
-Ansvaret för utryckningsverksamheten ska vara begränsat; närpo-
lisernas medverkan i utryckningsverksamheten ska organiseras så 
att planerade aktiviteter kan genomföras på ett effektivt sätt.  
-Inom ramen för det problemorienterade arbetssättet, och med en 
noggrann analys av behoven, ska närpoliserna i stor utsträckning 
planera sin arbetstid själva.145 
 
 

Decentralisering eller centralisering 
 
Statens förväntningar på närpolisreformen var höga. Under mitten 
av 1990-talet framhölls i olika styrdokument att: ”Närpolisverk-
samheten är avgörande för att polisen ska klara att uppnå det över-
gripande målet”(det vill säga att minska brottsligheten och öka 
tryggheten i samhället).146 Reformen blev kulmen på den decentra-
lisering som inleddes med 1975 års polisutredning. Men bilden av 
den svenska polisen under 2000-talets första år är ändå inte att den 
entydigt präglas av decentralisering och närpolisverksamhet. Det 
finns tecken som pekar på att trenden har vänt och går mot ökad 
centralisering. Det är faktiskt oklart i vilken utsträckning närpolis-
reformen verkligen genomfördes fullt ut enligt statsmakternas in-
tentioner. 
    
Allt fler poliser definierades av polisorganisationen själv som när-
poliser under 1990-talet, och närpoliserna kom att motsvara en allt 
större andel av alla poliser. År 2000 var enligt Rikspolisstyrelsens 
redovisningar 40% av alla poliser närpoliser. I närmare varannan 
polismyndighet definierades hälften eller fler av poliserna som när-
poliser. För att klargöra i vilken utsträckning närpolisreformen 
genomfördes räcker det emellertid inte med att se till andelen när-
poliser. Avgörande är också hur dessa närpoliser arbetar. En grund-
tanke med reformen var att närpoliserna skulle bli allpoliser, det 
vill säga jobba med flera olika former av polisarbete (brottsutred-
ningar, utryckningar, service, brottsförebyggande arbete med 
mera). Den utvärdering av närpolisreformen som Brottsförebyg-
gande rådet gjorde 2001 visar att hälften av närpoliserna (dvs 20 
procent av alla poliser) var allpoliser. Var fjärde närpolis arbetade 
specialiserat med brottsutredningar och var fjärde specialiserat med 
utryckningar.147  
––––––––– 
145 Hur, var närpolis s 12 
146 Hur, var närpolis, s 11. 
147 Hur, var närpolis, s 6, 19ff. 
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Brottsförebyggande rådet konstaterade att närpolisreformen inte var 
fullt utbyggd år 2000:  
 
 

”Statsmaktens intentioner är att närpolisverksamheten ska 
utgöra basen i polisorganisationen. Om man med detta me-
nar att polisens arbetsuppgifter i första hand bör utföras en-
ligt allpolismodellen, kan närpolisreformen inte sägas vara 
fullt utbyggd. För en inte obetydlig del av landets poliser har 
reformen troligen främst inneburit ett namnbyte. Poliser som 
tidigare benämndes ordningspoliser respektive kriminalpoli-
ser, benämns i dag närpoliser, utan att någon egentlig för-
ändring i deras arbetssätt har skett.”148 

 
 
Polisen och forskaren Mikael Oskarsson menar att närpolisrefor-
men blev en förändring endast av organisationen men inte av polis-
verksamhetens inriktning. Centralisering och inte närpolisverksam-
het har präglat polisen under början av 2000-talet menar han: ”När 
närpolisreformen gick i stå i slutet av 1990-talet kvarstår centralise-
ringstendensen inom svensk polis vidare som dominerande organi-
sationsprincip.”149 Orsaken är bland annat att polisarbetets interna-
tionalisering, och Sveriges inträde i EU ställer ökade krav på sam-
ordning av den nationella polisen. I hela EU tenderar polisen att 
centraliseras mer.  Sten Heckschers tillträde som rikspolischef 1996 
inledde enligt Oskarsson en period av förstärkt central styrning från 
Rikspolisstyrelsen. Införandet av den så kallade länspolismästar-
modellen blev en annan form av centralisering. Förändringen inne-
bar att den regionale polischefen inte längre organisatoriskt ingår i 
länsstyrelsen utan istället är chef för en av länets polismyndigheter. 
Sedan 1998 fungerar länspolismästarmodellen fullt ut i hela Sveri-
ge. Länsstyrelsens roll inom polisen har avvecklats.150 (Efter för-
statligandet byggde den regionala polisorganisationen däremot på 
att länspolischefen inordnades i länsstyrelsen utan att vara chef 
över något eget polisdistrikt.)   
     
Antalet polisdistrikt reducerades också drastiskt under 1990-talet. 
1994 fanns det fortfarande 118 polisdistrikt/polismyndigheter, näs-
tan samma indelning som gjordes 1965 (119 st). Men sedan 1998 
finns endast 21 polisdistrikt/polismyndigheter, en i varje län. Varje 
polismyndighet leds av en länspolismästare och av en polisstyrelse. 

––––––––– 
148 Citat Hur, var närpolis, s 7. 
149 Oskarsson 2005, s 120. 
150 Oskarsson 2005, s 117f. 
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Regeringen utser ledamöterna i polisstyrelsen, men ledamöterna 
ska vara bosatta i polisdistriktet och helst ha erfarenhet av kommu-
nal verksamhet. Det kan också inrättas en eller flera polisnämnder 
för en del/delar av polisdistriktet. Ledamöterna utses av polisstyrel-
sen och de ska uppfylla samma krav som ledamöterna i polisstyrel-
sen.151 Visserligen ökade antalet polisstationer till och med 1998 
först med ca 10 procent, vilket kan ses som en form av decentrali-
sering och ett närmande till medborgarna enligt närpolisreformens 
intentioner. Men sedan blev det åter färre stationer, och år 2000 
fanns ungefär lika många polisstationer i Sverige som i början av 
1990-talet, runt 400.152 Runt om i landet har närpolisdistrikten ock-
så slagits samman till större enheter.153 
    
Parallellt med centraliseringstendenserna har det under 2000-talet 
även funnits en underliggande ström av röster som åter vill decent-
ralisera polisen, men inte genom att blåsa liv i närpolisen utan ge-
nom att återuppväcka den kommunala polisen. Bakgrunden finns 
att söka i de kommunala behoven av en polisiär närvaro på lokal-
planet. En enkätundersökning från 2002 visade att hälften av kom-
munerna tyckte att närpolisen fungerar dåligt, och var tredje kom-
mun ägnade sig då i praktiken åt polisliknande verksamhet genom 
vaktbolag.154 2005 bedrev cirka 30% av landets kommuner en 
verksamhet som faller inom polisens område, och ungefär lika 
många kommuner hade diskuterat frågan om kommunal polis.155 
Flera kommunpolitiker har vid olika tillfällen under slutet av 1990-
talet och under 2000-talet föreslagit att kommunerna ska få inrätta 
egna kommunala poliskårer. 2004 hävdade landshövdingarna Björn 
Eriksson (fd rikspolischef) och Anders Björck att polisen åter bör 
bli kommunal för att erhålla en nödvändig lokal förankring.156 
Kommunal polis har även föreslagits i en debattskrift (2005) av två 
jurister.157 
    
Signalerna från polisledningens sida tyder dock närmast på en fort-
satt centralisering av den svenska polisen. Rikspolisstyrelsen före-
slog i början av 2000-talet att alla 21 polisdistrikt ska slås samman 
till en enda polismyndighet. Förslaget har inte genomförts men hel-
ler inte skrotats, utan det återkommer ibland i debatten. Till exem-
pel tog Rikskriminalpolisens chef åter upp tanken i november 

––––––––– 
151 SOU 1998:74, s 28. Oskarsson 2005, s 117.  Thelin & Svantemark 2005. s 20. Polislagen §5, §5a. 
152 Citat Hur, var närpolis, s 7. 
153 Oskarsson 2005, s 114. 
154 Kommunaktuellt n 35-36/2002. 
155 Thelin & Svantemark 2005, s 11. 
156 DN debatt 2004 02 06 
157 Thelin & Svantemark, 2005. 
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2008.158 Förvaltningskommittén, som på regeringens uppdrag sett 
över statsförvaltningens uppgifter och organisation för att förbättra 
effektiviteten, har (2008) också föreslagit att alla polismyndighe-
ter/distrikt ska slås samman till en enda myndighet.159 
 
 

––––––––– 
158 Uttalande av rikskriminalens chef Therese Matsson i Svenska Dagbladet 2008-11-14. 
159 DN debatt 2008 12 15. Förvaltningskommittens slutbetänkande är SOU 2008:118.  
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9 Avslutning  

 
Samhällsförändringarna har på ett avgörande sätt format den 
svenska polisens utveckling. Att polisväsendet ursprungligen var 
helt lokalt var en konsekvens av att hela samhället var lokalt orga-
niserat och helt decentraliserat med en svag kungamakt/stat. Nästan 
alla människor bodde på landsbygden, och städerna var så få och så 
små att några större poliskårer inte behövdes. Det fanns heller inte 
förutsättningar för att organisera polisväsendet på något annat sätt 
än inom ramen för lokalsamhället och invånarnas egna arbetsinsat-
ser.  Men när städerna växte (framöverallt Stockholm) övergavs sy-
stemen med att borgarna själva patrullerade, och istället inrättades 
kårer av särskilda stadsvakter och brandvakter. Större städer krävde 
helt enkelt ett större polisväsende med anställda vakter. Större stä-
der skapade också underlag för resurser till ett större polisväsende. 
     
Längre fram i tiden när samhället under 1800-talet började föränd-
ras med en växande och geografiskt mer rörlig befolkning, begyn-
nande industrialisering och växande städer blev landsbygdens ål-
derdomligt organiserade polis alltmer otillräcklig.  Det gamla po-
lisväsendet byggt på länsmän och fjärdingsmän räckte inte till och 
fick därför kompletteras med extra polismän, länsdetektiver, ridan-
de polis och reservpolisstyrkor.  I Stockholm utvecklas landets för-
sta moderna professionella civila polis under stadens industrialise-
ring under andra halvan av 1800 talet. I den snabbt växande stor-
staden uppstod nya och större problem som endast en ny form av 
polis kunde ta hand om. På 1940- och 50-talen blev sedan den 
kommunala polisen med sina många små polisdistrikt alltmer otid-
senlig. Det berodde på att samhällslivet hade utvecklats på olika 
sätt med en växande bilism, större städer, avfolkning på landsbyg-
den, en förändrad brottslighet, teknisk utveckling med mera. 
     
Statens historiska utveckling och tilltagande styrka går som en röd 
tråd genom polisens historia, och polisen är sedan länge som ett ut-
ryck för våldsmonopolet ett viktigt organ för staten. Den svenska 
polisen har ett lokalt ursprung och organiserades ursprungligen på 
ungefär samma sätt som i andra länder i vår omgivning. Successivt 
fick kungamakten/staten sedan ett större och större inflytande. Men 
det lokala inflytandet var länge stort, och manifesterade sig tydli-
gast i att polisen förblev kommunal ända till 1965. Även efter för-
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statligandet har polisens koppling till lokalsamhället och medbor-
garnas inflytande över polisen varit en strävan när polisen utveck-
lats och reformerats. Det har bland annat tagit sig uttryck i att all-
mänheten (genom sina politiker) även efter 1965 haft inflytande 
över polisen genom polisstyrelser och polisnämnder. Närpolisen är 
ytterligare ett uttryck för tanken på att polisen ska ha en lokal an-
knytning och en folklig förankring.  
 
  Med sitt starka lokala ursprung och med en kommunal organise-
ring som fanns kvar ända till 1965 står den svenska polisen närmast 
den anglosaxiska polistraditionen, som karaktäriseras av just sin 
närhet till lokalsamhället och medborgarna. Förstatligandet utgjor-
de på sätt och vis ett brott med den starka lokala förankringen, men 
den statliga polisen har sedan början av 1980-talet ändå präglats av 
en strävan till lokal förankring och kontakter med och inflytande 
för medborgarna. Den svenska polisen har liksom den anglosaxiska 
polisen heller aldrig haft samma militära kopplingar eller den mili-
tära karaktär som den kontinentala polisen. Det uppstod aldrig ett 
gendarmeri i Sverige (en beriden militärpolis) på samma sätt som i 
Frankrike och Tyskland, och vi har inte som i vissa medelhavslän-
der en militärpolis parallellt med den civila polisen.  
 
Konkret har den anglosaxiska polistraditionen också influerat den 
svenska polisen, främst när en modern civil poliskår med lokala po-
lisstationer och fotpatrullering under 1850-talet med inspiration 
från London byggdes upp i Stockholm och senare även i andra stä-
der. Närpolisen har delvis också sina rötter i den utveckling av po-
lisen som tog fart i USA och England under 1980- 1990-talen i 
form av community policing och problembased policing. 
     
Men det har också länge funnits tendenser till centralisering och 
starkare statlig styrning av den svenska polisen. Långt innan för-
statligandet började staten styra och kontrollera polisväsendet, 
främst genom den regionala förvaltningen. Förstatligandet är för-
stås det tydligaste exemplet och innebar en klar kursändring från en 
lokalt förankrad polis till en central statligt styrd polis. Förstatli-
gandet innebar delvis ett brott i den svenska polisens utveckling, 
även om den statliga polisen sedan från och med 1980 talet åter 
gick mot decentralisering och närpolisverksamhet. Ett visst infly-
tande från den kontinentala polistraditionen har också funnits i den 
svenska polishistorien. När Gustav III införde en polismästare och 
en poliskammare i Stockholm inspirerades han uppenbarligen av 
den franska polisen. Under slutet av 1800 talet började Stock-
holmspolisen inspireras mer av den Franska och Tyska polisen än 
av den Engelska. Man övergick successivt till att rekrytera före det-
ta militärer till polisen. Uniformer och beväpning ändrades så att 
stockholmspolisen mer liknade den tyska än den engelska polisen. 
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Utvecklingen av kriminalpolisens arbete och av kriminaltekniken 
byggde liksom polisens kontroll av prostitutionen på Franska före-
bilder.  
 
Svensk polis har således utvecklats i spänningsfältet mellan loka-
la/kommunala och statliga anspråk på polisen. Pendeln har svängt 
mellan centralisering och decentralisering av polisen som ska fun-
gera lokalt men också stå under statlig styrning. Det återspeglar en 
grundläggande struktur i det svenska samhällslivet, nämligen kom-
binationen av en stark stat och ett starkt kommunalt självstyre. 
Kommunerna har i Sverige ett ganska omfattande självstyre, och 
kommunerna har ett omfattande ansvar för en mängd verksamheter 
i samhället. Kommunernas självstyre har också en lång tradition 
som går tillbaka på socknarnas lokala självstyre långt innan det in-
rättades kommuner under andra halvan av 1800 talet. Men den 
svenska staten har också en lång historia, och statlig styrning och 
statlig kontroll har länge varit ett ganska framträdande drag i det 
svenska samhället. 
   
Det finns en underliggande målkonflikt som följt polisens historia 
och som ligger bakom olika polisreformer och pendlingarna mellan 
centralisering och decentralisering. En målkonflikt som tycks fin-
nas kvar hur man än organiserar polisen. För att utveckla polisen 
och för att få en effektivare och mer enhetlig polis bör den centrali-
seras. Men det riskerar att gå ut över polisens förankring i lokal-
samhället/kommunen och polisens kontakter med medborgarna. En 
polis i kommunal regi eller organiserad som en decentraliserad stat-
lig polis anses således vara mer demokratisk i den bemärkelsen att 
den främjar polisens förankring i samhället. Förenklat kan det ut-
tryckas som att effektivitet och demokrati står mot varandra som 
två delvis oförenliga mål.  
   
Här finns givetvis kommunala intressen av att få inflytande över 
polisen och av att få en polisiär närvaro på lokalplanet. Men det är 
slående hur även staten värnat om polisens förankring i lokalsam-
hället och bland medborgarna. Resonemang om vikten av detta och 
förslag som ska gynna det återkommer i nästan alla offentliga ut-
redningar om polisen.  
   
Målkonflikten mellan demokrati och effektivitet kan förklara varför 
den kommunala polisen kunde behållas ända till 1965, trots att den 
uppenbarligen ansågs otillräcklig redan på 1940-talet, kanske ännu 
tidigare. Kommunala intressen och behovet av en i samhället för-
ankrad polis fick länge gå före behoven att utveckla polisen. Men 
samma målkonflikt kom sedan tillbaka eftersom det visade sig att 
den nya statliga polisen blev för centraliserad och ansågs tappa 
kontakten med lokalsamhället och medborgarna – och kanske till 
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och med hota demokratin. Med 1975 års polisutredning vände tren-
den igen och 1980- och 1990-talen karaktäriserades av decentrali-
sering, dock inom ramen för en helt statlig polis. En viktig orsak 
var just behoven av att bättre förankra polisen i lokalsamhället och 
bland medborgarna.  
    
Närpolisen ses ofta som produkten av influenserna från England 
och USA med nya strategier för polisen i form av community pol-
icing och problembased policing. Men närpolisens framväxt i Sve-
rige bör också ses mot bakgrund av en lång svensk tradition av 
lokalt polisarbete. Närpolisen blev ett sätt att försöka återuppväcka 
den kommunala polisens närhet till lokalsamhället och medborga-
ren, fast nu i form av en decentraliserad statlig polisorganisation. 
Närpolisen kan också ses som en långsiktig följd av reaktionerna 
mot ett förstatligande som gjorde polisen för centraliserad och som 
distanserade den från samhället. Reformen var således ett försök att 
lösa de problem förstatligandet orsakade. Mycket tyder dock på att 
närpolisreformen under senare år följts av en tilltagande centralise-
ring, sannolikt framdriven ur behoven att effektivisera och utveckla 
polisen.   
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10 Kortfattad bibliografi 

 
Någon modern bok som på ett samlat sett behandlar den svenska 
polisens historia fram till idag finns inte. Vad som finns är några 
äldre uppsatser och introduktioner i böcker om den dåtida polisens 
organisation eller den dåtida polisrätten, vilka översiktligt berör 
den svenska polisens historia fram till början eller mitten av 1900-
talet. Den utförligaste äldre historiken om polisen före förstatligan-
det 1965 finns i Erik Sjöholms bok Lagstiftningen om polisväsen-
det utgiven 1941. De statliga utredningarna (SOU) om polisen in-
nehåller ibland historiska bakgrunder. Polisförbundet har givit ut 
tre böcker som främst behandlar polisfackets historia men som 
även redogör för delar av polisens historia. (Bengt Järbe: Svenska 
polisförbundet 1903-1978. 1978. Leif Edberg & Holger Svärd: Po-
lismännens fackliga verksamhet. Polisväsendets uppkomst och ut-
veckling samt polispersonalens fackliga arbete och organisatio-
ner.1963. Björn Kullander: Från byling till snut. En historia om 
polisyrkets utveckling. 1993.)  Den svenska polisens historia be-
handlas även av Erik Anners men då inom ramen för en rättshisto-
riskt inriktad bok om den europeiska straffrättstraditionen och poli-
sen (Brottet, straffet och polisen i den europeiska rättsutvecklingen. 
1993)    
    
Stockholmspolisens historia är jämförelsevis väl dokumenterad och 
beskriven. 1975, när Stockholmspolisen fyllde 125 år gavs det ut en 
populärhistorisk bok (Bengt Järbe: Polisen i Stockholm förr och nu. 
1975). Kriminalkommissarien Lennart Silverbark har publicerat en 
historik om Stockholms kriminalpolis (Brottsutredarna. Stock-
holms kriminalpolis 1853-1993. 2004). Nils Staf har utforskat 
Stockholmspolisens äldre historia före 1850. (Polisväsendet i 
Stockholm 1776-1850. 1950.) Författaren till denna historik har 
forskat och skrivit om den moderna polisens uppkomst och utveck-
ling i Stockholm cirka 1848 – 1917. (Ordning på stan. Polisen i 
Stockholm 1848-1917. 2004)  
    
Andra städers poliskårer finns det mindre skrivet om, men det har 
givits ut flera populärhistoriska jubileums- och minnesskrifter om 
poliskårerna i olika städer. Två vetenskapliga verk behandlar poli-
sen i Göteborg och Norrköping under slutet av 1800-talet och bör-
jan av 1900-talet. (Göteborg: Kjell Bergman:  Poliser : mellan 
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klassförtryck och brottsbekämpning. 1990.  Norrköping kortfattat i 
Björn Horgby: Den disciplinerade arbetaren. Brottslighet och so-
cial förändring i Norrköping 1850-1910. 1986) Kvinnornas inträde 
i polisyrket har nyligen blivit föremål för en doktorsavhandling i 
historia av Johanna Dahlgren. (Kvinnor i polistjänst. Föreningen 
kamraterna, Svenska Polisförbundet och kvinnors inträde i polisyr-
ket 1957-1961. 2007). 
     
Den rättshistoriska utvecklingen av polisrätten behandlas kortfattat 
i Nils Olof Bergrens och Johan Muncks juridiska fackkommentar 
till den nuvarande polislagen. (Polislagen en kommentar. 6 uppla-
gor 1989 – 2007). Förstatligandet av polisen och tiden fram till cir-
ka 1975 beskrivs personligt i memoarer av den förste rikspolische-
fen Carl Persson (Utan omsvep. Ett liv i maktens centrum. 1990) 
samt i en bok av Rikspolisstyrelsens förste informationschef, jour-
nalisten Curt Falkenstam (Polisernas krig. 1983) 
    
Den svenska polisens moderna historia efter förstatligandet berörs 
kortfattat i samhällsvetenskapliga avhandlingar av Mikael Oskars-
son (Lag eller Ordning. Polisens hantering av EU toppmötet i Gö-
teborg 2001. 2005) och Ander Ivarsson Westerberg  (Papperspoli-
sen. Den ökande administrationen i moderna organisationer. 
2004), samt något utförligare av Helena Stensöta (Den empatiska 
staten. Jämställdhetens inverkan på daghem och polis 1950 – 2000. 
2004.) Det finns två tryckta utgåvor av de minnen från sitt yrkesliv 
som Nordiska museet låtit enskilda polismän nedteckna. (Svenska 
folket berättar. Här är polisen. Poliser skriver om sitt liv och arbe-
te. Nordiska Museet 1993. Mats Rehnberg: Polisminnen. Nordiska 
museet 1953)  
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