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Förord 
Polisen har lyckats förmedla ett budskap som gjort att den politiska diskussionen koncentreras 
till helt andra frågor än hur polisen nyttjar tilldelade resurser. Den här rapporten är en av flera 
forskningsrapporter1 vars syfte är att bidra till ett perspektivskifte från en ensidig fokusering 
på att Polismyndigheten ska få ökade resurser, till att i högre grad även diskutera hur 
Polismyndigheten använder tilldelade resurser.  

Tack till er som bidragit till denna rapport genom att lämna värdefull information och ge 
feedback. Det känns positivt att det både innanför och utanför polisorganisationen finns ett 
stort engagemang för att få en väl fungerande Polismyndighet. 

 

 

Stefan Holgersson 

Norrköping 14 april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Som t.ex. Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2020; Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020. 
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Sammanfattning 
Polisregion Syd har valt att förlägga ordinarie arbetstid för kriminaltekniker till kontorstid på 
vardagar. Det medför att huvuddelen av de platsundersökningar som görs sker utanför 
ordinarie arbetstid. Kostnaderna för beredskapsövertid blir därmed hög. Det tar också i 
normalfallet längre tid att ta sig till en brottsplats för någon som har beredskap jämfört med 
när denna har ordinarie arbetstid.  

Nuvarande förläggning av arbetstiden är ekonomiskt fördelaktigt för arbetstagarna, vilket gör 
att intresset från personalgruppen att få till en förändring är låg. Det finns också ett bristande 
incitament för arbetsgivare och fack att förändra nuvarande upplägg eftersom utfallet av 
beredskapsövertid kan förstärka budskapet ”Vi behöver mer resurser!” som hela tiden 
Polismyndigheten och fack lyckats föra ut på ett framgångsrikt sätt.  

Det finns ett stort behov av ett perspektivskifte i den politiska diskussionen. Den ensidiga 
fokuseringen på att ökade resurser kommer att lösa Polismyndighetens problem måste 
nyanseras. Istället behöver diskussionen i högre grad handla om hur Polismyndigheten 
använder tilldelade resurser. I en tidigare rapport ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten 
föreställningen om sin effektivitet?”2 ges många exempel som pekar på ett sådant behov. 
Denna rapport utgör ytterligare ett sådant exempel. Genom att rada upp exempel efter 
exempel blir det till slut förhoppningsvis även utanför Polismyndigheten uppenbart att polisen 
har omfattande problem när det gäller sättet att organisera och utföra sin verksamhet, som 
lösningen att tillskjuta mer medel inte kommer att lösa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Holgersson & Westman, 2021. 
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Inledning 
Den svenska polisen har aldrig haft fler anställda än nu. Varken i faktiskt antal eller per capita. 
Sedan omorganisationen år 2015 har antal polisanställda ökat med 20 procent. Precis som vid 
den tidigare resursförstärkningen mellan år 2006 och 2011 har dock denna stora ökning inte 
återspeglats med en motsvarande förbättring av polisens resultat3. Med tanke på att syftet 
med omorganisationen var att öka effektiviteten borde resultatförbättringen vara större än 
ökningen av tilldelade resurser. Nu är det tvärt om. Effektiviteten har minskat. Att polisen inte 
utvecklas på önskvärt sätt beror på att det finns ett antal strukturella problem4, bland annat: 

 Genom kommunikationsstrategier och begränsad transparens döljs angelägna 
förändringsbehov 

 En utbredd intern tystnadskultur 
 Sättet att tillsätta tjänster inom Polismyndigheten 
 Att personalen inte hanteras som polisorganisationens viktigaste resurs 
 Bristfälliga analyser 

Vissa av de strukturella problemen har förvärrats efter omorganisationen5. Polismyndigheten 
har trots detta framgångsrikt förmedlat en positiv bild av den egna verksamheten, men i vissa 
fall har det inte gått. Det gäller exempelvis sättet att hantera vapentillstånd som renderade i 
drygt ett femtiotal JO-anmälningar under år 2021. Fyra gånger fler än året innan. I mars 2022 
kritiserade JO återigen Polismyndighetens handläggningstider av vapentillstånd och kom med 
samma typ av påpekande som tidigare: ”JO förutsätter att Polismyndigheten fortsätter det 
arbete som har påbörjats för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna vid 
rättsenheten.”6. Polismyndighetens hänvisning till ett pågående förändringsarbete har nu 
pågått i ett decennium7.  

Ett annat exempel på ett tillkortakommande som varit svårt för Polismyndigheten att dölja är 
det som i media under vintern år 2022 benämnts som ”passkaoset”. Polismyndigheten har 
varit väl medveten om att det skulle bli ett hårt tryck på passansökningar utan att vidta 
nödvändiga åtgärder8. Denna bristfälliga framförhållning och sätt att bedriva verksamheten 
utgör inget undantag, utan är symptomatiskt för Polismyndigheten, men blir sällan synligt 
utanför Polismyndighetens väggar. En anledning är att Polismyndigheten genom olika 
kommunikationsstrategier9 och en begränsad transparens10 lyckas skapa en bild av en i stort 
sett väl fungerande polisorganisation. En annan anledning är den tystnadskultur som finns 
inom Polismyndigheten och som gör att det är svårt att slå larm eller att internt uttrycka 
kritik11.  

 
3 Detta utvecklas i Holgersson & Westman, 2021. 
4 Se Holgersson & Westman, 2021. 
5 Se Holgersson & Westman, 2021. 
6 JO 7517-2021.  
7 Se Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2018b. 
8 DN 18 mars 2022: ”Flera månader före kaoset - polisen visste att det behövdes två miljoner nya pass”  
https://www.dn.se/sverige/flera-manader-fore-kaoset-polisen-visste-att-det-behovdes-tva-miljoner-nya-pass/  
9 Holgersson & Westman, 2021. 
10 Holgersson & Westman, 2021. 
11 Se Wieslander, 2016; Holgersson, 2019. 
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För att kunna problematisera mantrat att ”Vi behöver mer resurser” som Polismyndigheten 
använder som förklaring till många av sina tillkortakommanden, behövs konkreta exempel på 
hur myndigheten misshushållar med tilldelade resurser. Enskilda konkreta fall är dock enkelt 
för Polismyndigheten att avfärda som icke representativa undantag. Därför är det angeläget 
att ge exempel från ett flertal verksamhetsområden. I rapporten ”Hur skyddar och stärker 
Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet?”12 åskådliggörs problematiken genom 
beskrivningar från olika verksamhetsfält såsom arbetet med organiserad brottslighet, 
trafiksäkerhetsarbetet och utredningsverksamheten. Även om rapporten fick stort genomslag 
räckte detta inte för att få till stånd ett perspektivskifte där diskussionen i högre grad hamnar 
på hur Polismyndigheten använder sina resurser än på behovet av ännu mer resurser.   

Vid läsningen av innevarande rapport är det viktigt att ha i åtanke att det som beskrivs inte 
rör sig om ett problem som avgränsas till de förhållanden som beskrivs. Dessa utgör bara ett 
av många exempel13 på att polisen har omfattande problem när det gäller sättet att organisera 
och utföra sin verksamhet och att det finns ett stort behov av ett perspektivskifte i den 
politiska diskussionen.  

Polisens kriminaltekniker  
I rapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet?”14 
berördes arbetet på Nationellt forensiskt centrum (NFC). Denna verksamhet bedrivs i 
huvudsak under kontorstid i polisens lokaler där material som säkrats i samband med 
brottsutredningar analyseras. Det finns även andra polisanställda som, till skillnad från de som 
arbetar på NFC, tillhör de olika polisregionerna och som också till största delen arbetar under 
kontorstid i polisens lokaler med forensisk verksamhet. Det gäller exempelvis IT-forensiker. 
De tömmer bland annat beslagtagna datorer och mobiltelefoner på information. Sedan finns 
det lokala brottsplatsundersökare och kriminaltekniker som säkrar olika former av spår på 
brottsplatser. De platsundersökningar som kriminalteknikerna utför sker oftast på icke 
kontorstid. Det är detta som den här rapporten kommer att handla om.  

En kriminalteknikers huvuduppgift är att utreda grova brott genom främst 
brottsplatsundersökningar med olika former av efterarbete och dokumentationsarbete i 
polisens lokaler. Ibland är det brådskande att genomföra en brottsplatsundersökning. En 
mördad person som ligger kvar i exempelvis ett trapphus eller utomhus i stadsmiljö ska 
naturligtvis undersökas på en gång. Däremot kan det gå att avvakta med att utföra en 
platsundersökning i en lägenhet med anledning av att exempelvis en svårt skadad eller död 
person anträffats där och förts till sjukhus eller bårhus. En sådan undersökning kan i 
normalfallet genomföras med bibehållen kvalitet även om den inte genomförs omedelbart. 
På samma sätt utgör bränder något som vanligen kan avvaktas eftersom en pågående brand 
inte kan undersökas utan objektet måste släckas och svalna.  

Denna rapport behandlar organiseringen av kriminalteknikernas arbete i Polisregion Syd. Det 
fanns en ambition att rapporten skulle omfatta fler regioner, men trots offentlighetsprincipen 
och det krav det finns på myndigheter att tillhandahålla uppgifter visade det sig mycket svårt 

 
12 Holgersson & Westman, 2021. 
13 Se t.ex. Westman & Holgersson, 2021; Holgersson, 2020; Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020. 
14 Holgersson & Westman, 2021, kapitel 9. 
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att få ut information15. Det som framkommer i rapporten ska därför inte uppfattas som 
representativt för hur polisen organiserar kriminalteknikernas arbete i hela landet, utan ska 
istället ses som ett av många konkreta exempel på samma typ av brister i polisens verksamhet 
som återspeglas inom många olika verksamhetsfält16.   

Förändringar av arbetstidens förläggning för kriminalteknikerna under 
år 2015 
I de områden som nu ingår i polisregion Syd fanns det innan omorganisationen år 2015 
kriminaltekniker i städerna Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona, Växjö och Kalmar. I 
Skåne län (Malmö, Helsingborg och Kristianstad) arbetade kriminalteknikerna innan 
omorganisationen enbart dagtid måndag till fredag. All annan tid fanns kriminaltekniker i 
beredskap. Liknande ordinarie arbetstidsförläggning hade teknikerna i Kalmar med 
kombination av enbart veckoslutsberedskap.  Teknikerna i Växjö och Karlskrona hade en 
lösning där man förutom ordinarie tjänstgöring dagtid på vardagar även hade ordinarie 
arbetstid dagtid på lördagar och söndagar. 17  

Efter omorganisationen tvingades alla kriminaltekniker i polisregion Syd att förlägga sin 
arbetstid till kontorstid måndag-fredag18. Resterande tid har kriminalteknikerna beredskap. 
Kriminaltekniker i de södra delarna av regionen är nöjda med denna lösning och tycker att 
verksamheten fungerar bra19. Flera tekniker i de norra delarna av regionen har en motsatt 
uppfattning. Sex kriminaltekniker från de norra delarna lämnade år 2020 in en anmälan om 
tillbud om arbetsskada med anledning av sättet att organisera verksamheten20. Vidare har 
kriminaltekniker i de norra delarna av regionen genom dialog och olika skrivelser försökt att 
få till en förändring21. Dessa försök har varit resultatlösa.  

Ett skäl till att skapa en nationell polis var att verksamheten skulle likformas. Inom många 
verksamhetsområden har emellertid inte detta skett22, utan det finns stora skillnader mellan 
olika geografiska områden. Så är också fallet vad gäller kriminalteknikernas arbetstid, där 
ordinarie arbetstid för kriminaltekniker i vissa polisregioner också omfattar vardagskvällar och 
dagtid på helger23. Region Syd har dock valt att organisera den kriminaltekniska verksamheten 

 
15 5 januari 2022 inkom jag (till Polismyndigheten) med den initiala begäran av material till denna studie. När jag 
efter upprepade påstötningar fortfarande efter 2,5 månader inte fått några data eller något tjänstemannabesked 
rörande min begäran beslutade jag att begränsa studien. Studien bygger till stora delar på information som 
framkommer i en intern rapport i Polismyndigheten (A203.744/2019. Delrapport 2 Beredskapsorganisationen på 
den forensiska sektionen i region Syd - En översyn), på diverse dokument och utdrag rörande kriminalteknikernas 
arbete i region Syd samt en dialog/information från kriminaltekniker samt LOKUS (lokala brottsplatsundersökare) 
från region Syd och tre andra regioner. De data som jag trots Polismyndighetens agerande (bl.a. med hjälp av 
interna kontakter) har fått tillgång till har kategoriserats och presenteras under olika rubriker i rapporten. Initialt 
utkast på rapport har lästs och kommenterats av personal med djup kunskap om aktuellt praktikfält. 
Efterföljande utkast har granskats av två disputerade forskare som har omfattande erfarenhet av polisforskning. 
16 Se t.ex. Holgersson, 2017; Holgersson, 2018a; Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020; Holgersson & 
Westman, 2021. 
17 Polismyndigheten, 2019 samt dialog med kriminaltekniker. 
18 Protokoll 2015-03-19. A103.355/2015. 
19 Polismyndigheten, 2019. 
20 ID80318 i Lisa-systemet, år 2020.  
21 Tagit del av dokumentation där detta framgår. 
22 Se exempelvis Holgersson, 2018a. 
23 Information genom informella kontakter i olika regioner.  



7 
 

på ett sätt i hela regionen trots att det finns skillnader inom regionen som kan motivera olika 
lösningar.  

Polisregion Syd har sex forensikgrupper. De norra delarna av regionen består av 
forensikgrupperna i Kalmar och Växjö samt en forensikgrupp som är en blandning av personal 
från Karlskrona och Kristianstad. De andra forensikergrupperna består av resterande personal 
från Kristianstad/Karlskrona samt forensikgrupperna i Malmö/Lund24 och Helsingborg.25  

De kriminaltekniker som arbetar i de södra delarna av regionen har ungefär 80 procent av 
beredskapsärendena per år26.  Personalen i de norra delarna har således väsentligt färre 
beredskapsärenden än personalen i de södra delarna, men antal medarbetare i norr är färre 
och det som utmärker arbetet för dessa medarbetare är ofta långa resvägar27 eftersom 
tyngdpunkt på uppdrag under beredskapen ligger i de södra delarna av regionen. 

Huvuddelen av brottsplatsundersökningarna genomförs utanför ordinarie arbetstid28. För en 
polis som har beredskap tar det i normalfallet längre tid att infinna sig på en brottsplats 
jämfört med någon som är i ordinarie tjänst29. Om det ses som viktigt att omgående ha 
kriminaltekniker på plats talar det för att täcka så stor del av dygnet och veckan som möjligt 
med personal som arbetar ordinarie arbetstid. De kan omedelbart bege sig till brottsplatsen 
och har inte en timmes inställelsetid från bostaden till att de ska vara på polisstationen.  Med 
ett mål att så snabbt som möjligt få tekniker på brottsplatser är det näst snabbaste alternativet 
att förlägga kriminaltekniker i jour på arbetsplatsen. I tredje hand kommer beredskap följt av 
att försöka få tag i tekniker utan att de har beredskap. Vid vissa typer av ärenden kan en 
fördröjning ha stor betydelse för ett ärende. I många fall spelar det inte någon roll. En 
brottsplatsundersökning kan vänta utan att kvaliteten påverkas. Det går då att spärra av en 
plats i väntan på tekniker. Det kan innebära att den måste bevakas. Om poliser utför 
bevakningen hindrar det att de utför andra arbetsuppgifter. Om det är väktare som bevakar 
medför det kostnader för polisen. Det kan därför vara önskvärt om det inte tar alltför lång tid 
innan den tekniska undersökningen kan påbörjas i de fall en brottsplats måste bevakas. (I 
många fall väljs enbart avspärrning utan bevakning. Det kan exempelvis gälla bostäder där 
låset enkelt går att byta eller ärenden av ”enklare” natur utomhus.)30  

Att kriminaltekniker har beredskap är kostnads- och resurseffektivt i jämförelse med att ha 
ordinarie arbetstid under förutsättning att antal beredskapsärenden är få. Om antal 
beredskapsärenden är många blir övertidskostnaden hög. Dessutom påverkas personalens 
fritid då de tas i anspråk under beredskapen. Ur en arbetsmiljöaspekt kan det vara en nackdel. 
Även beredskapen i sig påverkar personalen eftersom de måste vara beredda att snabbt 

 
24 I Malmö finns numera även personal som organisatoriskt tillhör en nystartad forensisk station i Lund. Det har 
ännu inte skett någon utökning av kriminalteknisk personal utan bara en form av omorganisation från en grupp 
till två. En gruppchef för Lund har tidigare rekryterats men redan slutat. Just nu pågår ny rekrytering (april 
2022). 
25 Polismyndigheten 2019 samt dialog med kriminaltekniker, region syd. 
26 Polismyndigheten, 2019. 
27 Polismyndigheten, 2019. 
28 Lista med genomförda beredskapsärenden 2015-2021 samt Polismyndigheten 2019. 
29 Framgår vid dialog med kriminaltekniker från olika regioner samt omfattande egna erfarenheter av 
inställelsetid under beredskap, men inom annat verksamhetsfält (förhandlare).  
30 Information från kriminaltekniker och deltagande observation. 
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inställa sig till tjänstgöring31. Det är därför betydelsefullt att de perioder som personalen har 
beredskap inte infaller för ofta. Kriminalteknikerna i de södra delarna ser det inte som något 
problem, medan ett flertal kriminaltekniker i norr, framförallt beroende på en mer begränsad 
personalstyrka och långa transportsträckor, upplever beredskapen som betungande32.  

Anpassning av den ordinarie arbetstiden efter verksamhetens krav  
Sedan år 2015 har kriminalteknikernas övertid i polisregion Syd stigit. I diagram 1 nedan 
visas utvecklingen av beredskapsövertiden. Antal beredskapsövertidstimmar var tre gånger 
högre år 2019 jämfört med år 2015. Beredskapsövertiden har sedan sjunkit något från år 
2019 fram till år 2021 (Att beakta är eventuella effekter av Covid-19).    
 

 

Diagram 1. Antal timmar beredskapsövertid för kriminaltekniker i polisregion Syd (n=20 432)33 

Dessutom tillkommer övertid utöver beredskapsövertid (ytterligare 15-20%)34. Kostnaden för 
beredskapsövertiden har från år 2018 legat på mer än 2 miljoner kronor/år35.  

Med anledning av de kraftigt ökade övertidskostnaderna genomfördes och presenterades en 
utredning i polisregion Syd i oktober år 201936. I denna utredning framgick att vid 52% av alla 
tillfällen beredskapsresurser tas i anspråk på vardagar sker det mellan klockan 16 och 22. I 
utredningen framfördes att:  

”Med en resurs under kvällstid på vardagar, exempelvis en patrull (som inte har 
beredskap) från respektive beredskapsområde, skulle denna del av 
beredskapsövertiden till viss del undvikas. Vidare torde en förändring av 

 
31 Framgår vid dialog med kriminaltekniker från polisregion Syd samt omfattande egna erfarenheter av att ha 
beredskap. 
32 Polismyndigheten, 2019 samt ID80318 i Lisa-systemet, år 2020. 
33 Polismyndigheten, 2019 samt E-post från Polismyndigheten 2022-03-21. 
34 Polismyndigheten, 2019. 
35 Övertidskostnaden i samband med beredskap var drygt 2 miljoner kronor år 2018 (Polismyndigheten, 2019). 
Sedan år 2018 har övertidskostnaden ökat (E-post Polismyndigheten, 2022-03-21).   
36 Polismyndigheten, 2019. 
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beredskapens starttid, från klockan 16.30 till klockan 22.00, underlätta för den 
enskilde och dennes familj.”37 

I nyss nämnda utredning presenterades fördelningen av beredskapsövertiden. Det framgick 
att den största delen av beredskapsövertiden var på dagtid på helger. 

 

Tabell 1. Fördelning av beredskapsövertid år 2015-201938. 

Grova brott inträffar ofta i veckosluten39. Sker det ett grovt brott en fredagskväll finns det med 
nuvarande sätt att organisera kriminalteknikverksamheten i region Syd ingen ordinarie 
personal i tjänst förrän på måndagen. Vidare framfördes i genomlysningen att:   

”Ur strikt verksamhetsmässig synpunkt hade det varit att föredra att kunna 
situationsanpassa beredskapsresursen. Med en sådan lösning skulle 
beredskapsresursen kunna minskas i perioder av lågt ärendeinflöde, och förstärkas 
när ärendeinflödet stiger. På så sätt minimeras risken för att beredskapspersonalen 
p.g.a. för hög arbetsbelastning inte kan skickas på ärenden”40 

När en platsundersökning genomförs av beredskapspersonal under ett veckoslut sker det i 
form av övertid. Kriminalteknikerna har då en hel arbetsvecka bakom sig inklusive eventuella 
ytterligare arbete under beredskapsperioden. Att tekniker inte är utvilade kan påverka 
kvaliteten41. Kriminaltekniker i de södra delarna av regionen arbetade under år 2018 i 
genomsnitt nästan en månad extra utöver ordinarie arbetstid42. De sista tre åren är dessutom 
övertidsuttaget högre jämfört med år 2018. Vidare när en platsundersökning genomförs av 
ordinarie personal under helgen kan de normalt fortsätta med efterarbete och dokumentation 
samma dag. När helger istället täcks av kriminaltekniker i beredskap, som är fallet i polisregion 
Syd, får sådant arbete vänta tills kriminalteknikerna har sin ordinarie arbetstid nästföljande 
vardag. Att vänta med att utföra arbetet kan vara en nackdel om minnesbilden inte är lika klar.  

 
37 Polismyndigheten, 2019, sidan 24.  
38 Polismyndigheten, 2019, sidan 12. 
39 Framgår exempelvis av polisens händelserapporter där belastningen i normalfallet är som högst under 
veckosluten. 
40 Polismyndigheten, 2019, sidan 15. 
41 Dialog med kriminaltekniker/f.d. kriminaltekniker. Se även forskning om generella effekter av bland annat 
långa arbetstider och bristande sömn (t.ex. Kecklund, Ingre och Åkerstedt, 2010) 
42 Bygger på uträkningar gjorda med anledning av vad som framkommer i intern rapport (Polismyndigheten, 
2019) samt den totala övertiden som redovisas i diagram 1.  
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Om ordinarie tjänstgöring även lades på dagtid under helger skulle övertidskostnaderna 
minska. Belastningen på personalen skulle också bli lägre vilket kan vara positivt både för 
arbetsmiljön och kvaliteten på utförda uppgifter. Handläggningstider för ärenden som 
inträffar i veckoslut skulle dessutom förkortas vilket i sig är positivt. Det innebär också ett 
jämnare processflöde och minskar risken för att det inte finns tekniker att skicka till en 
brottsplats.  

 

Figur 1: Flödesschema över det kriminaltekniska arbetet43 

När det gäller gods och spår som säkras av annan personal än kriminaltekniker förekommer 
en dialog mellan utredare/polispatruller som befinner sig på enklare brottsplatser. Med 
nuvarande system i polisregion Syd finns emellertid inte kriminaltekniker i ordinarie tjänst 
under veckosluten och på vardagskvällar. Det påverkar problemlösningen i vardagen under 
brottsfrekventa tider. Att möjligheten att bolla frågor med kriminaltekniker är som lägst när 
behovet av detta är som störst är inte lyckat för polisens brottsutredande förmåga. 

Vidare finns det med tanke på vilka tider det ofta uppstår behov av att kriminaltekniker 
genomför brottsplatsundersökningar skäl att ifrågasätta att ordinarie arbetstid för samtliga 
tekniker i polisregion Syd bara är dagtid på vardagar. Varför förläggs inte viss arbetstid till 
kvällar och dagtid på helger? I privata sektorn bemannas exempelvis kassorna i en affär när 
belastningen är som högst. Inom polisen är det dock vanligt att arbetstiderna inte anpassas 

 
43 Forensiska stationer - handläggning och ansvarsområden. Polismyndigheten, 2021 Processutvecklare NFC. I 
figuren redovisas arbetet vid forensisk station. IT hanteras i särskilt spår. Information i figuren bygger också på 
intervjuer med kriminaltekniker. 
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till verksamhetens behov. Utredare inom utredningsverksamheten utgör ett annat exempel. 
Inom denna verksamhet är det vanligt att personal börjar tidigt på morgonen trots att det för 
verksamheten ofta vore bättre om denna personal i högre grad arbetade på vardagskvällar 
och helger.     

Ett argument som framförts av vissa kriminaltekniker för att ordinarie arbetstid förläggs på 
dagtid på vardagar är att förundersökningsledare och handläggare arbetar då44. Det blir 
således ett följdfel av att ordinarie FU-ledare och handläggare i högre grad borde arbeta andra 
tider än kontorstid. Dessutom finns FU-ledare som är tillgänglig året om på alla dygnets 
timmar (internt kallad JFUL) som leder förundersökningsarbetet initialt vid ett brott. Det är 
heller inte så att en kriminaltekniker konstant samverkar med FU-ledare och 
utredningspersonal45. Frågor behöver ofta inte besvaras omgående. Precis som är fallet då 
beredskapsövertid infaller på annan tid än kontorstid går det att vänta med att få svar tills 
ordinarie FU-ledare/handläggare åter är i tjänst. Två kriminaltekniker som inte bägge är helt 
nya i tjänst kan dessutom genomföra ett stort antal åtgärder utan stadigvarande återkoppling 
till FU-ledare/handläggare46.  

I rapporten från år 2019 konstaterades att: 

”För många är beredskapen mer eller mindre en förutsättning för att arbetet som 
kriminaltekniker ska kännas intressant och meningsfullt. Det är under 
beredskapstid som de grova brotten sker, och det är då som kriminalteknikerna 
får vara ute på fältet och bidra med sin kompetens.”47 

Det vore rimligt att ordinarie arbetstid ändrades så att platsundersökningarna i högre grad 
utfördes under ordinarie arbetstid. Själva grundidén med beredskap är att hantera ett 
begränsat antal fall som oförutsett uppstår utöver ordinarie arbetstid. Inte att ordinarie 
arbetstid ska förläggas på ett sådant sätt att huvuddelen av ärendena hamnar under 
beredskapstid.  

Vad begränsar incitamenten att förändra arbetstidsförläggningen? 
En av faktorerna som begränsar incitamenten till en förändring framkommer i genom-
lysningen av kriminalteknikerverksamheten i polisregion Syd från år 2019. I denna framförs 
att den ekonomiska kompensation kriminalteknikerna erhåller till följd av beredskaps-
övertiden inte är oviktig i sammanhanget48. Övertid under beredskap på vardagsnätter och 
helger ger så kallad kvalificerad övertid, vilket är ekonomiskt fördelaktigt. Att arbeta med 
ordinarie arbetstid förlagd till kvällar ger ingen OB-ersättning alls förutom på fredagskvällar 
efter klockan 19 då ersättningen är 30 kr/timme. OB-ersättningen för att arbeta dagtid på 
lördag eller söndag är i normalfallet 45 kr/timme49. Det betyder att den extra ersättning som 
erhålls för att arbeta ett helt ordinarie dagpass under en helg i normalfallet inte ens når upp 

 
44 Polismyndigheten, 2019. 
45 Framkommit vid dialog med kriminaltekniker.  
46 Framkommit vid dialog med kriminaltekniker.  
47 Polismyndigheten, 2019, sidan 14.  
48 Polismyndigheten, 2019. 
49 Midsommarafton och vissa andra helgdagar är ersättningen högre. (Polisförbundet, E-post 2022-03-29 och 
arbetstidsavtalet ASA/Polis) 



12 
 

till den ersättning som erhållas för en timme beredskapsövertid50.  Nuvarande nivå på OB 
minskar personalens intresse av att förlägga ordinarie arbetstid på kvällar och helger.  

En annan faktor som begränsar incitamenten till en förändring är att chefer för en verksamhet 
kan hänvisa till höga övertidskostnader som ett argument för att få ökade resurser51. En bild 
av en hårt ansträngd organisation är värdefull som påtryckningsmedel för att få mer resurser, 
men också för att förklara brister i verksamheten och att polisen inte lever upp till de krav som 
finns på organisationen. I det aktuella fallet är det intressant att det är vissa medarbetare som 
påtalar att ordinarie arbetstider bör förläggas på annat sätt ur ett verksamhetsperspektiv, 
men att ledningen bromsar en sådan utveckling52. 

Sannolikheten är stor att förändringsarbete som skulle kunna öka Polismyndighetens 
effektivitet hindras när de interna incitamenten är låga. Denna risk förvärras av om det inte 
uppstår ett externt tryck på att Polismyndigheten ska bedriva verksamheten på ett mer 
effektivt sätt. Det går att iaktta samma förhållanden i ett flertal verksamhetsfält53.   

Liten hänsyn till behovet av lokal förankring 
I den interna rapporten från 2019 uppgav befattningshavare som är beställare av tekniska 
undersökningar att: ”Engagemang och kvalitet tenderar att sjunka i takt med att avståndet till 
brottsplatsen ökar.”54. Sådana iakttagelser har gjorts inom andra verksamhetsfält55, där 
Polismyndigheten i sitt sätt att organisera verksamheten emellertid ofta bortser från vikten av 
en lokal förankring. I den interna rapporten från år 2019 föreslogs att det skulle göras en 
tydligare uppdelning av platsundersökningar mellan tekniker i de norra delarna av regionen 
och i de södra delarna. Förslaget innebar att man skulle bilda ett beredskapsområde Syd som 
skulle ansvara för ärendena i den södra delen av regionen och ett beredskapsområde Norr 
som skulle ansvarar för ärendena i den norra delen av regionen. Det framförda förslaget har 
inte realiserats. 

Personalen betraktas som ett tjänstgöringsnummer 
Föregående avsnitt har koppling till ett vanligt förekommande synsätt56 som innebär att 
personalen uppfattar att arbetsgivaren bara ser dem som ett tjänstgöringsnummer, där lite 
hänsyn tas till deras behov och förmågor. Det är tydligt att så är fallet för flera anställda i de 
norra delarna av regionen. I den interna rapporten från år 2019 påtalas att långa 
transportsträckor är problematiskt för arbetsmiljön för kriminaltekniker framförallt i de norra 
delarna och att beredskapen upplevs som påfrestande i denna personalgrupp57. Enligt 
arbetstidsavtalets 3§ framgår att: ”Förläggning av arbetstiden ska ske med beaktande av 
verksamhetens krav på god hushållning med resurserna, arbetstagarnas krav på god 

 
50 Om den anställde har mer än 33 000 kr/mån. Beräkning har utgått från Arbetstids och semesteravtal för 
polisen. Utgåva 2 – 2021-03-01. 
51 Polisförbundets intressen av en förändring kan också påverkas av detta skäl och även av att medlemmar 
tycker det är bra med övertidsersättning.  
52 Tagit del av mejlkonversation samt bl.a. Lisa-anmälan. 
53 Holgersson & Westman, 2021. 
54 Rapport 2019, sidan 16. 
55 Holgersson, 2017. 
56 Se Holgersson & Westman, 2021; Holgersson, 2017. 
57 Rapport, 2019. 
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arbetsmiljö och fritid”. Det föreslogs i den interna rapporten för 2019 en förändring av 
beredskapen för kriminalteknikerna i de norra delarna av regionen och att de också skulle ha 
ordinarie arbetstid under veckoslut. Det framförda förslaget har inte realiserats.  

Exempel på fall58 
Nedan redovisas ett verkligt fall som kan utgöra ett pedagogiskt exempel på den problematik 
som framkommer i denna rapport: 

En patrull från Kristianstad hade beredskap. Söndagen den 2 augusti 2020 blir de 
klockan 02.00 ianspråktagna för ett grovt rån i Böda på norra Öland. Körtiden är 
3 timmar och 30 minuter59. Patrullen anländer till brottsplatsen klockan 07.30 
och är klara klockan 14.00. Efter att de är klara får de omedelbart ett nytt 
uppdrag inte så långt därifrån- ett inbrott i Borgholm. Därefter beger de sig åter 
till Kristianstad. Körtiden 2 timmar och 50 minuter60. Klockan 23.00 samma dag 
blir de ianspråktagna för allmänfarlig vårdslöshet i Helsingborg. Körtiden är 1 
timme och 30 minuter61. De påbörjar uppdraget klockan 01.45 och är åter 
Kristianstad klockan 05.00. Förutom att deras nattsömn varit minimal under två 
dygn har de åkt 85 mil på 27 timmar. Allt skedde under beredskap/övertid och 
efter fullgjord ordinarie arbete tidigare under veckan.  

Om de hade somnat vid ratten på väg hem till Kristianstad tidigt på måndagsmorgonen och 
hade orsakat en trafikolycka med dödsfall hade problematiken med långa och påfrestande 
arbetspass uppmärksammats. För yrkesförare finns regler om kör- och vilotider, men de 
vilotider som finns för polisanställda gäller inte vid beredskap62. Ovanstående exempel utgör 
inte bara en risk ur en trafiksäkerhetsaspekt utan handlar också om att arbetet ska organiseras 
på ett sådant sätt att det finns goda förutsättningar för en god kvalitet på de kriminaltekniska 
undersökningarna. Det är viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Dessutom kan det utgöra ett 
arbetsmiljöproblem.  

Under de senaste fyra åren utgör ovanstående exempel den längsta sträcka som någon av 
kriminalteknikerna i polisregion Syd åkt under en helg. Det finns ett annat fall där patrull åkt 
70 mil och ett flertal fall där patrull åkt 60 mil. Även om ovanstående fall inte utgör ett 
normalfall när det gäller antal körda kilometer i polisregion Syd kan det användas som 
utgångspunkt för att åskådliggöra skillnaden mellan att ha kriminaltekniker med ordinarie 
arbetstid på helgen kontra att helt förlita sig på kriminaltekniker i beredskap. Även om 
extrema arbetstider och körsträckor inte inträffar ofta måste arbetstagarna vara förberedda 
på att de kan inträffa, vilket är styrande för vardagen och utgör en psykisk påfrestning63. I 
ovanstående fall tog det 5 timmar och 30 minuter från att tekniker beordrades till att de var 
på plats i Böda på norra Öland. Om det hade funnits en dagpatrull i Kalmar som hade börjat 
07.00 hade det istället tagit ytterligare 90 minuter innan kriminaltekniker var på plats, vilket 

 
58 Uppgifter hämtade från dokument där övertidsuttag redovisas. 
59 Enligt Google maps. 
60 Enligt Google maps. 
61 Enligt Google maps. 
62 Arbetstids- och semesteravtal för polisen. Utgåva 2 – 2021-03-01. 
63 Samtal med kriminaltekniker och andra befattningshavare inom polisen som också har beredskap samt egna 
erfarenheter. 



14 
 

inte hade påverkat resultatet. Kalmarpatrullen hade då fått sova hela natten och varit utvilade 
då brottsplatsarbetet inleddes. Dessutom hade Kristianstadspatrullen fått en normal 
nattsömn.  

Om Kalmarpatrullen hade utfört platsundersökningen i Böda/Borgholm hade de dessutom vid 
ankomst till Kalmar omedelbart kunnat sätta igång med det administrativa arbetet medan 
Kristianstadspatrullen återgår i beredskapsläge i hemmet i avvaktan på nya uppdrag. Med 
anledning av hur tjänstgöringen såg ut under den aktuella helgen kunde inte 
Kristianstadspatrullen träda i ordinarie tjänst på måndagen64, utan först på tisdagen. De hade 
dessutom fortsatt beredskap efter klockan 16.30 på måndagen med risk för nya uppdrag.  
Tidigast på tisdagen kunde alltså de i det här fallet sätta igång med efterarbete och 
dokumentationsarbete med anledning av ärendena i Böda/Borgholm och Helsingborg som 
inträffade under lördagen respektive söndagen.  
 

Genomlysningar och utredningar som får ett litet genomslag på 
verksamheten   
I innevarande rapport framgår att det i organisering av kriminalteknikernas arbete i region Syd 
inte har beaktats faktorer och förslag i den interna rapporten från år 201965. Samma sak gäller 
för de rekommendationer som ges i internrevisionens rapport från år 2018 gällande utredning 
under icke kontorstid. I denna påtalas att det är viktigt att ha en kriminalteknisk resurs ”under 
brottsfrekventa tider, så att brottsplatsundersökningar och beskrivningar av tillvägagångssätt 
med tillräcklig kvalitet kan genomföras i så nära anslutning till brottet som möjligt”66. Inom 
Polismyndigheten är det vanligt att rapporter eller delar av rapporter som inte stämmer 
överens med ledningens uppfattning inte får något eller litet genomslag i verksamheten67. Det 
som framkommer i denna rapport utgör ett exempel på detta. 

Förändringsbehov 
Denna rapport har pekat på att det finns förändringsbehov av hur den kriminaltekniska 
verksamheten organiseras i polisregion Syd. Det går dock att anföra argument mot en sådan 
förändring. Argumentet om betydelsen av att förlägga arbetet samtidigt som utredare och FU-
ledare arbetar har berörts tidigare i rapporten. Ett annat argument är att det inte finns 
underlag för att organisera verksamheten i form av två-skift i regionen68. Men tvåskift är inte 
enda lösningen på det problem som finns idag. Det vore möjligt att sprida ut arbetstiden så 
den bättre passar verksamhetens behov. Det går exempelvis att byta ut en tisdag och onsdag 
dag till lördag och söndag dag. Ett alternativ till tvåskift kan vara att inledningsvis förlägga 
kriminalteknikerna dagtid måndag till söndag. Eftersom det finns skillnader i regionen går det 
dessutom att välja att organisera verksamheten på ett sätt som passar olika behov69.  

 
64 Se Arbetstids- och semesteravtal för polisen. Utgåva 2 – 2021-03-01. 
65 Se Polismyndigheten, 2019 och dialog med kriminaltekniker polisregion Syd. 
66 Polismyndigheten, 2018, sidan 35. I rapporten under kriminalteknisk resurs nämns LOKUS.  
67 Holgersson & Westman, 2021. 
68 Polismyndigheten, 2019. 
69 Som förekommer i andra polisregioner. 
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Ett hinder för att kunna genomföra en förändring är att starka interna aktörer förlorar på en 
förändring. Detta förhållande påverkar vilken tillit man kan fästa vid argument om att behålla 
nuvarande arbetstidsförläggning. 

Slutord   
Det som framkommer i denna rapport hade inte varit möjligt att åskådliggöra utan goda 
informella kontakter inom Polismyndigheten. De stora svårigheter att få tillgång till 
information som gör det möjligt att granska hur polisen använder tilldelade resurser utgör i 
sig en problematik. Polismyndighetens förhållningssätt när det gäller att lämna ut allmänna 
handlingar har behandlats i tidigare rapporter och utgör ett allvarligt hinder för demokratisk 
insyn samtidigt som det 70  underlättar Polismyndighetens strävan att få genomslag för det 
återkommande budskapet: ”Vi behöver mer resurser!”.  

Att det går att hitta förhållanden i polisorganisationen som behöver förändras är inget 
anmärkningsvärt. Det finns förändringsbehov i alla organisationer. Att polisens verksamhet 
dessutom är komplex, där kriminalitet och samhälle hela tiden ändras gör att det är naturligt 
att det också finns behov av ständig utveckling av metoder och arbetssätt. Med anledning av 
detta är det betydelsefullt att Polismyndigheten har en god förmåga att identifiera, beskriva 
och hantera förändringsbehov. Så är inte fallet och det gäller även inom andra verksamhetsfält 
än det som denna rapport berör71. 

De förändringsbehov som tas upp i denna rapport gäller visserligen en betydelsefull del av 
utredningsprocessen, men handlar bara om en mycket liten del av polisens verksamhet. 
Huruvida polisen åtgärdar de beskrivna förhållanden i rapporten är därmed av mindre 
betydelse för polisorganisationen som helhet. Men rapporten avser också att peka på ett antal 
förhållanden som är symptomatiska för polisens sätt att bedriva sin verksamhet och som 
återkommer inom en mängd verksamhetsfält72.  

Ett grundläggande problem för polisen är att drivkraften att framstå i positiv dager i så hög 
grad styr myndighetens agerande73. Om Polismyndigheten får frågor om de förhållanden som 
beskrivs i rapporten är det därför sannolikt att det resulterar i ett uttalande om att 
förändringar kommer att ske eller redan har påbörjats. Åtminstone är den typen av svar 
representativa för hur Polismyndigheten vanligtvis bemöter exempel på brister i 
verksamheten. Att presentera exempel från olika verksamhetsfält som belyser 
förändringsbehov och de återkommande hinder som finns inom Polismyndigheten kan till slut 
förhoppningsvis leda till ett perspektivskifte i den politiska diskussionen som innebär att den 
ensidiga fokuseringen på att Polismyndigheten ska få ökade resurser nyanseras.   

Det är en återkommande observation att kritiska journalistiska granskningar och 
forskningsrapporter framförallt leder till motåtgärder och aktivt ointresse istället för till 
lärande74. Agerandet utgör ett hinder för att Polisverksamheten ska använda tilldelade 
resurser på ett mer adekvat och effektivt sätt75. Men den bristande viljan och förmågan hos 

 
70 Se även Holgersson, 2021. 
71 Se t.ex. Holgersson & Westman, 2021.  
72 Holgersson & Westman, 2021. 
73 Holgersson & Westman, 2021. 
74 se t.ex. Holgersson & Westman, 2021. 
75 Holgersson & Westman, 2021. 
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chefer att nyttja det som framkommer i rapporter begränsar sig inte bara till externa 
rapporter. Det gäller också genomlysningar och utredning som Polismyndigheten själva lagt 
resurser på76. Det i sig är en dålig användning av resurserna.  

Rapporten pekar framförallt på ett övergripande systemfel och att det finns en föreställning 
om den egna ofelbarheten som hindrar en nödvändig utveckling. Om det först nu när 
problemet får en extern uppmärksamhet sker en förändring av kriminalteknikernas 
verksamhet i region Syd påverkar inte de slutsatser som dras i rapporten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Se Holgersson & Westman, 2021. 
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