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Förord
En av samhällets viktigaste uppgifter är att bekämpa brott och hindra andra störningar av allmän 
ordning och säkerhet. Arbetet med att förebygga brott liksom att på fältet ingripa mot brott och 
ordningsstörningar kan bara utföras av poliser.

På uppdrag av regeringen har Polismyndigheten nyligen redovisat en kompetensförsörjningsplan. 
Planen gäller till år 2024. Av denna framgår tydligt att myndigheten behöver utöka antalet polis
anställda för att säkerställa grunden i det polisiära uppdraget och för att kunna möta framtida 
utmaningar med rätt kompetens. Med utgångspunkt i dagens personalomsättning behöver cirka 
22 000 nya polisanställda rekryteras. Polismyndigheten anger man att under de närmaste åren 
kommer att prioritera kompetensförsörjande insatser för att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla medarbetare. Arbetet sker löpande och på flera nivåer i organisationen.

Kraven på polisen har ökat under senare år. Brottsligheten i vår tid är alltmer avancerad, 
organiserad, globaliserad och digitaliserad. Nya sätt att begå brott tillkommer hela tiden, antalet 
välfärds och ITbrott ökar. Sammanfattningsvis handlar det om en mer svårutredd och resurs
krävande brottslighet. Samtidigt ska polisen naturligtvis fortsatt kunna utföra sina samhällsviktiga 
uppgifter som att utreda och beivra brott, övervaka allmän ordning och säkerhet och ingripa när 
störningar har inträffat. Utvecklingen av samhället och ny teknik sker i hög takt och vi behöver ett 
polis väsende som kan möta dessa förändringar på ett adekvat, rättssäkert och effektivt sätt.

Polismyndighetens kompetensförsörjningsplan innehåller ur Juseks perspektiv flera angelägna 
områden och förslag. Exempelvis att myndigheten tar krafttag för att öka sin attraktivitet 
genom att prioritera polisutbildning för specialister och för att behålla efterfrågade kompetenser 
genom konkurrens kraftiga arbetsvillkor. Andra delar av planen syftar till att minska den interna 
administra tionen och stärka den generella ITkompetensen men också att utreda ITrelaterade 
brott. Samman taget välkomnar Jusek den satsning som Polismyndigheten gör på expert  kompetens 
och specialister.

Jusek utgår från att alla de förbättringar och åtgärder som ska genomföras enligt planen rörande 
villkor och arbetsförhållanden gäller för samtliga anställda inom polisen. Det är myndighetens 
samlade kompetens som tillsammans ska lösa uppdraget ur ett helhetsperspektiv.

Riksdagen har gjort omfattande satsningar på Polismyndigheten i budgeten och många aktörer 
framför synpunkter på hur dessa satsningar ska användas och på hur polisens roll och utbildning 
ska utvecklas.

Jusek företräder många av de akademiker som bidrar och ytterligare kan bidra till Polis myndig hetens 
arbete; jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunika törer eller samhällsvetare. 
Vi presenterar här våra förslag för hur vi kan säkerställa att Polismyndigheten på ett effektivt sätt 
ska kunna genomföra sitt uppdrag i framtiden.

FLE R AK ADE M I K E R I N O M P O LIS E N
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Sammanfattningsvis  
vill Jusek att
• De som har polisiär grundutbildning i väsentligt högre grad än idag ska arbeta  

med polisens uppdrag att förebygga och ingripa mot brott samt upprätthålla  
allmän ordning och säkerhet i yttre tjänst istället för andra arbetsuppgifter.

• Akademiker med arbetslivserfarenhet inom sin profession ska anställas av Polis
myndigheten i kärn verksamheten för att arbeta med brottsutredning, underrättelse
verksamhet och forensik i betydligt större omfattning än idag.

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

• Det skapas en särskilt kvalificerad utbildning som är obligatorisk för alla anställda i 
Polismyndigheten som ska arbeta med brottsutredning, underrättelseverksamhet och 
forensik. Denna ska således omfatta både civilanställda och poliser.

• Det i enlighet med de författningsmässiga förutsättningar som redan föreligger inrättas 
en specialistpolisutbildning för de personer som saknar polisiär grundutbildning men 
behöver polisiära befogenheter för att i kärnverksamheten arbeta med brottsutredning, 
underrättelseverksamhet och forensik.

• Den akademiska kompetensen och dess bidrag till den polisiära verksamheten upp
värderas. Utbildning måste löna sig. Det bidrag som akademiker ger verksamheten 
i form av kritiskt vetenskapligt grundad analys, förmågan att objektivt och effektivt 
sammanställa och presentera komplexa och omfattande material måste värdesättas.

• Att akademiker inom polisen lönesätts individuellt efter kompetens och bidrag till 
verksamheten med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Mer om Juseks förslag
I debatten används olika begrepp för anställda inom Polisen. När vi i detta dokument 
talar om polis anställd avses anställda inom polisen, det vill säga både polis och civil
anställd. Med civil anställd menar vi anställd inom Polisen som inte är polis. Då avses 
specialister, civila utredare, bil inspektörer, handläggare, ITforensiker, kriminaltekniker 
med flera. Polis (polisman) är enligt polislagen en tjänsteman vid Polismyndigheten 
eller Säkerhetspolisen som har polisiära befogenheter.

!
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Låt poliser vara poliser
Ett första steg mot en bättre polisverksamhet måste vara att låta en betydligt större andel av 
framtidens poliser huvudsakligen syssla med brottsförebyggande arbete samt med att ingripa mot 
brott och ordningsstörningar, än den fjärdedel av poliserna som gör det idag. I annat fall kommer 
de ytterligare utbildningsplatser för poliser som beslutats bara att få en marginell betydelse. Till 
polisutbildningarna måste dessutom rekryteras de personer som har de bästa förutsättningarna 
för att uthålligt utföra det krävande arbetet med att ingripa mot brott samt upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet.

Poliser har särskild utbildning, kompetens och befogenheter för att arbeta med brottsförebyggande 
arbete och att ingripa mot ordningsstörningar. De har kunskaper som enbart kan förvärvas genom 
polisutbildningen. De har dessutom värdefulla erfarenheter efter några år i yttre tjänst.

Jusek menar att den polisiära resursen ska förbehållas de brottsutredningar och den underrättelse
verksamhet där den kompetensen är nödvändig. Polismyndighetens interna verksamheter för 
ekonomi, juridik, kommunikation, HR, IT och likande ska inte bemannas av anställda med polisär 
grundutbildning utan av akademiker med relevant kompetens. På detta sätt kan ett betydande 
antal personer med polisiär grundutbildning frigöras till brottsförebyggande arbete och ingripande
verksamhet. De polisiärt grundutbildades kompetens att möta hot och våld skulle då komma till 
bättre användning samtidigt som polisens övriga verksamhet blir mer effektiv och professionell.
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Förstärk kompetensen  
– rekrytera akademiker
Utvecklingen pekar mot en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott och en 
utbredning av den grova brottsligheten. Digitalisering och teknikutveckling utgör en del av globali
seringen. Den tekniska utvecklingen möjliggör en mer effektiv polisverksamhet men är också en 
påverkansfaktor för brottsutvecklingen och skapandet av nya brottsarenor. Det ökar kraven på att 
Polismyndigheten bemannas med kvalificerad kompetens som kan möta de framtida utmaningarna.

Jusek menar att myndighetens kompetens måste förstärkas och utvecklas genom att fler akademiskt 
utbildade personer anställs som bland annat brottsutredare, analytiker och forensiker. Rollerna 
ställer krav på djup kunskap samt vetenskapligt grundade förhållningssätt och objektiva metoder. 
Som exempel bör en brottsutredare i hög grad vara specialiserad inom det område personen ska 
utreda eftersom det oftast inte är tillräckligt att vara generalist. Det behövs olika specialiseringar för 
ITbrottsutredare, ekobrottsutredare, tillgångsutredare, analytiker och forensiker. Med specialiserad 
akademisk utbildning och erfarenheter från sina professioner från andra delar av arbetsmarknaden 
har akademikerna bättre förutsättningar att öka kvaliteteten i utredningar om komplicerad 
brottslig het än personer med polisiär grundutbildning som fått kompletterande utbildningar inom 
olika specialområden. På så sätt kan akademikerna bidra till att höja kvaliteteten och effektiviteten i 
utredningar om komplicerad brottslighet.

Jusek menar också att Polismyndighetens verksamheter inom ekonomi, juridik, kommunikation, IT, 
HR och andra liknande verksamheter i första hand ska skötas av personer med rätt akademisk utbild
ning och erfarenhet, istället för av polisiärt grundutbildade personer. Förutom att akademikerna med 
sin kompetens bidrar till att utveckla myndighetens arbete för framtiden frigörs också resurser till att 
bemanna sådan verksamhet som enbart får skötas av poliser, till exempel ingripandeverksamhet.

Polismyndigheten bör vidare ges i uppdrag att för regeringen eller allmänheten redovisa hur många 
av myndighetens anställda som har eftergymnasiala studier. Det ger underlag för att analysera 
behoven i kompetensförsörjningsstrategin, behovet av olika kompetenser och huruvida fler poliser 
kan frigöras.

� Poliser

� Civila

ANSTÄLLDA APRIL 2018

66%

34%

E X E M P E L PÅ B E M A N N I N G V I S SA TJÄ N S TE R

• Av de 745 anställda på HR-avdelningen var 
47 procent poliser 2017.*

• Av de 190 anställda på kommunikations-
avdelningen var 21 procent poliser.

• Detta kan jämföras med att fyra procent av 
de 402 anställda på ekonomi avdelningen 
är poliser.

* I detta ingår poliser som arbetar med fältnära polis
utbildningar inom självskydd och vapen.

K ÄLL A : PERSONAL S TATIS T IK FÖR P OLISMYN DIG H E TEN , MÅNADSU PPFÖL J NING APRIL 201 8 . 
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Nya polisiära 
utbildningar behövs
Det behövs nya polisiära utbildningar och specialistroller för att öka kompetensen och effektivisera 
olika verksamhetsgrenar. Den som ska arbeta med brottsutredning eller underrättelseverksamhet 
behöver en särskild och fördjupad utbildning i de metoder och regler som ska tillämpas. Det 
kan till exempel handla om det rättsliga ramverket för en förundersökning, hur man genomför 
ett komplicerat förhör enligt forskningsrön eller dokumenterar en omfattande förundersökning. 
Det behövs därför kvalificerade utbildningar för de polisanställda som ska verka i dessa delar av 
verksamheten.

Sådana utbildningar ska vara obligatoriska både för nyanställda akademiker och för personer 
med polisiär grundutbildning som ska arbeta med brottsutredning eller underrättelseverksamhet. 
Utbildningen kan innehålla beteendevetenskap, intervjumetoder, juridik, ekonomi, olika 
naturvetenskapliga relevanta block som behövs inom kriminalteknik, sociologi och kriminologi.

Jusek anser vidare att den polisiära grundutbildningen inte ska tas in i högskolesystemet utan att 
staten bör satsa på en högre utbildning för de delar av det polisiära arbetet som verkligen behöver 
stöd i forskning och vetenskap. En sådan utbildning skulle vända sig till personer med polisiär 
grundutbildning eller akademisk examen som arbetar inom polisen kärnverksamhet. Frågan om 
att utöka polisutbildningen till en högskoleutbildning anges ibland som ett sätt att komma till rätta 
med polisbristen. Jusek anser att frågan är mer komplex än så.

KO M PE TE N S E N MÅ S TE FÖ RS TÄR K A S OCH UT VECK L A S G E N O M  
AT T FLE R AK ADE M IS K T UTB I LDADE PE RSO N E R AN S TÄLL S SO M  

B L AN D AN NAT B ROT TSUTR E DAR E ,  ANALY TI K E R OCH FO R E N SI K E R
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Specialistpolis – 
ett snabb spår för 
utrednings vana 
akademiker
Den polisiära grundutbildningen ska inte vara den enda vägen till att bli polis. För akademiker 
som inte har en polisiär grundutbildning bör det finnas en särskild utbildning i de moment som 
behövs för att personen ska kunna anställas som specialistpolis, om arbetsuppgifterna kräver det. 
En specialistpolis med akademisk grund ska vara polisman i polislagens mening men inte ha den 
primära rollen att förebygga och ingripa mot brott eller ordningsstörningar.

Med en sådan utbildning, som Polismyndigheten enligt polisutbildningsförordningen redan har 
möjlighet att bedriva och som liknar den utbildning som ges till dem som anställs som polischefer, 
kommer akademiker att kunna användas till fler uppgifter men också kunna ingripa i situationer 
där det finns behov. På så sätt kan ytterligare medarbetare med polisiär grundutbildning frigöras 
för brottsförebyggande arbete och ingripandeverksamhet.

En sådan möjlighet till förstärkning av den formella kompetensen för erfarna akademiker med 
mångårig och välmeriterad erfarenhet från utredning av brott är av stor betydelse för den framtida 
kompetensförsörjningen. Erfarenhet och kompetens är förmågor som ständigt behöver säkerställas 
och utvecklas.

Jusek välkomnar därför att Polismyndigheten i bland annat sin kompetensförsörjningsplan 
uttrycker att man har för avsikt att satsa på polisutbildning för specialister. En väl avvägd 
specialistpolisutbildning ger myndigheten ett snabbspår för fler poliser som redan har gedigen 
kompetens som brottsutredare och är väl förtrogna med vad det polisiära uppdraget innebär.

FLER VÄGAR 
TILL AT T 

BLI  POLIS

8
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Uppvärdera 
akademikernas bidrag 
till verksamheten
Konkurrensen om akademisk kompetens med relevant profil är stor på arbetsmarknaden. 
Detta gäller exempelvis inom IT men även för andra yrkesgrupper. Det är därför glädjande att 
Polismyndigheten i kompetensförsörjningsplanen lyfter betydelsen av att behålla och utveckla 
medarbetare. Jusek utgår från att myndighetens satsningar gällande konkurrenskraftiga arbets
villkor för alla efterfrågade kompetenser, utveckling och karriärvägar samt intensifierat arbete för 
en god arbetsmiljö omfattar alla anställda och därmed även civilanställda.

Jusek anser att det är av stor vikt att myndigheten kan attrahera och behålla akademiker för att 
arbeta med kvalificerade brottsutredningar, underrättelseverksamhet och forensik i betydligt större 
omfattning än idag. Åtgärder behöver vidtas för att förhindra att kompetenta polisanställda lämnar 
myndigheten för att de inte trivs eller känner att deras kompetens inte tas tillvara på ett bra sätt.

Jusek menar också att akademikernas bidrag till polisens verksamhet måste uppvärderas. 
Uppvärderingen måste innefatta lönesättningen av akademiker både när de rekryteras och under 
anställningen vad gäller löneutveckling. Akademikerna ska lönesättas individuellt efter kompetens 
och ha en löneutveckling som baseras på deras bidrag till verksamheten med beaktande av rådande 
marknadsförhållanden. På så sätt kan Polismyndigheten konkurrera om de bästa akademikerna 
och därigenom säkerställa den nödvändiga kompetensen för en effektiv och modern verksamhet. 
För närvarande sker lönesättningen av akademiker med alldeles för stor hänsyn till den kollektivt 
baserade lönesättningen av anställda med polisiär grundutbildning, vilket leder till för låga ingångs
löner, för liten lönespridning och en alltför svag löneutveckling. Utbildning måste löna sig genom 
konkurrens kraftiga löner och en god löneutveckling. Jusek menar att individens prestation för en 
bra polis verksamhet är viktig och att det ska synas i lönekuvertet.

Polismyndighetens redovisning i kompetens
försörjningsplanen visar att avgångarna är mer än 
dubbelt så många bland tillsvidareanställd civil 
personal jämfört med poliser. Avgångarna är också 
störst bland medarbetare som endast har arbetat 
upp till två år i myndigheten. Unga slutar oftare 
än äldre och omsättningen är högre i storstäderna.

Av myndighetens personalstatistik kan inte utläsas 
hur många avgångar som avser civilanställda med 
eftergymnasial kompetens. Detta är en brist som 
bör vara ganska lätt att åtgärda. Utvecklad statistik 
skulle utgöra ett bra underlag för det fortsatta 
arbetet med att behålla anställda.

K ÄLL A : PERSONAL S TATIS T IK FÖR P OLIS  MYN DIG 
H E TEN , MÅNADSU PPFÖL J NING APRIL 201 8 . 

� Poliser

� Civila

AVGÅNGAR APRIL 2018

42%

58%
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Bra att känna till
U R P O LI S L AG E N ( 1 9 8 4 : 3 87 )

Polisens samhällsviktiga uppgifter följer av portalparagrafen i 2 § polislagen som anger att till 
Polismyndighetens uppgifter hör att:

• förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna 
ordningen eller säkerheten,

• övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat,

• utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,

• lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan 
ges av polisen,

• fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser.

FÖ R O R D N I N G (2 014 :11 05) O M U TB I LD N I N G TI LL P O LI S M A N

7 § Behöver en anställd vid Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behörighet som polisman och 
har han eller hon inte genomgått polisprogrammet eller motsvarande utbildning, ska myndigheten 
se till att den anställde får den utbildning som behövs.

U TÖ K A D E B E FO G E N H E TE R FÖ R CI V I L A N S TÄ LLDA — R EG E LV E R K E T PÅ P L AT S S E DA N L Ä N G E

Under 2015 beslutades om flera ändringar av regelverket för att ge utökade befogenheter för civil
anställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Syftet var att av såväl kvalitets som 
effektivitetsskäl tillgodose behovet av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal 
inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som tidigare endast fick utföras 
av polismän. En möjlighet att använda myndighetens samlade resurser och kompetens på ett mer 
effektivt sätt.

Ändringarna innebar ändringar i polisförordningen (2014:1104) som gör att även civilanställda 
inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan leda förundersökningar enligt rättegångsbalken 
och utredningar enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare samt vidta 
ytterligare åtgärder som tidigare endast poliser kunnat utföra.

G E UTÖ K ADE B E FOG E N H E TE R FÖ R CIVI L AN S TÄLLDA I N O M 
P O LIS M Y N DIG H E TE N OCH E KO B ROT TS M Y N DIG H E TE N



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

N Y B ROGATAN 30 • BOX 51 67,  102 4 4 S TOCK HOLM • 0 8 - 665 29 0 0 • J USEK@J USEK . SE • J USEK . SE

Fo
to

sk
ri

ft
 A

B
 | 

18
0

6 
| 1

50
 e

x
 P

ro
d

uc
er

ad
 m

ed
 m

ilj
ö

an
sv

ar
. L

äs
 m

er
 o

m
 v

år
t 

ar
b

et
e 

m
ed

 h
ål

lb
ar

 u
tv

ec
kl

in
g 

p
å 

ju
se

k.
se

/c
sr


