
Fördjupning av skrivelsen ”Reflektioner och förslag på åtgärder för att motverka våldsam 

radikalisering utav religionen Islam”, punkt 6. 

Förstår polisen myndighetens uppdrag och verksamhet. 

Svensk polis är i samhällsledet, den sista myndighetsgaranten för 

upprätthållandet av våra grundlagar och därmed försvaret av Sveriges 

demokratiska system. Där polisen skapar trygghet och säkerhet, kan goda 

samhällsverksamheter växa socialt och ekonomiskt. För det motsatta 

förhållandet, otrygghet och osäkerhet, ligger idag samhällsbevisen i öppen 

dager.  Sedan ett par decennium tillbaka och ett par omorganisationer, har 

polismyndighetens preventiva verksamhet nått en mycket farlig lägsta nivå, 

vilket långsamt bidragit till en negativ trygghetsutveckling och försatt vårt 

samhälle i en viss fara. 

Bestämt förklarar lagstiftning; för att skydda Sverige som demokratisk stat, 

skall polisen enligt grundlagen Regerings-formen, hålla samhället tryggt. 

Mänskliga fri- och rättigheter skall skyddas utifrån våra grundlagar. Polislagen 

talar om bestämt, att polisen skall främja rättvisa och trygghet. Detta genom att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Polisen skall också tillförsäkra 

allmänheten annat skydd och hjälp.                      

Om polisen som myndighet ”alltid” utför sitt uppdrag ”rätt”. Tenderar svaren att 

bli enkla utifrån en grund förståelse av polismyndighetsbeslut och dess 

samhällspåverkan. Social problematik riskerar att förstås, som att ”felen” vilar 

endast hos befolkningen. Främlingsfientliga krafter som vi har sett växa, kan 

dessutom peka ut hos vilka folk de största felen finns.                                                                                                                               

Hur väl polismyndigheten klarar uppdraget utifrån lagstiftning, går att utläsa i 

hur bra samhällets goda civila krafter växer, eller hur de negativa sociala 

krafterna tar sig uttryck.    

Det finns idag över 20 000 poliser i Sverige. Offentligt har frågan ställts; Var är 

de?  Vi ser dem inte! Frågan är hur polismyndigheten känner till de numerära 

balanstalen i sin egen organisation? Och hur dessa påverkar vårt samhälle? 

Representanter för polismyndigheten behöver tydligare och mer exakt 

kommunicerar bristerna i organisationen/verksamheten. För att vi, samhället, 

inte skall hamna i villfarelse. Först då blir det polisiära underlaget, till politiska 

beslutsfattare en del utav samhällets utveckling för att främja rättvisa och 

trygghet. 



Var poliserna arbetar är en offentlig hemlighet, vilken till stor del kan förklaras.                                        

År 1965 var Sveriges befolkning ca 6 miljoner. Det fanns ca 12 000 poliser. 

(uppgift hämtad från poliser som tjänstgjorde 1965. HR uppgift visar att år 

1968 var antalet poliser i Sverige 12307 st. exklusive chefskarriarister).      

Antal polis-anmälningar var ca 350 000 st. En polis arbetade 48timmar/vecka, 

hade 3 semesterveckor/år, begränsad extern utbildning, ”kunskapslyft” 

genomfördes med praktiserande inom olika polisverksamheter. Ingen 

föräldraledighet. Ingen sjuklön. Fördelning år 1965 i Sverige var, i stad yttre 

polis 65 %, på landsbygd yttre polis 70 % (uppgift hämtad från poliser som gick 

i polisskola 1965).   Ett medeltal på 67,5 %  ger ca. 8100 poliser i yttre tjänst på 

6 miljoner inv. för år 1965.  

År 2015 är befolkningen ca 9,7 miljoner. Numeräret har ökat till ca 20213 

poliser. Antal polisanmälningar för 2014 registrerades till ca.1,44 miljoner. En 

polis tjänstgör i snitt ca 38 timmar/vecka, har lägst 5 semesterveckor/ år, har 9 

mån. föräldraledigt, kvinnliga poliser utgör drygt 30 % av polisnumerären vilka 

får inre tjänst vid graviditet, poliser har sjukersättning.  

Statistik från polisens HR-enhet  2015. 

Antal poliser i "yttre tjänst" 

Aktionsgrupp 173 

BF-IGV 7 004 

Bomb 56 

Flyg 133 

Gräns 233 

Hund/häst/sjö 155 

Insats 264 

Nationella insatsstyrkan 54 

Operativa verksamheten 178 

Spaning 637 

Trafik 497 

Totalt 9 384 



Enligt ovan myndighetsdefinition av ”yttre polis” har numeräret år 2015 jämfört 

med 1965, ökat med 1284 poliser. Procentsatsen är dock lägre, 46 % ”yttre 

polis” år 2015, jämfört med år 1965 som hade 67,5 % i yttre tjänst.                                                                                                          

Utifrån veckoarbetstid 38 tim./vecka, så arbetar dagens polis drygt 20 % mindre 

än år 1965. År 2015 motsvarar det i timmar, en sänkning med ca 1876 poliser 

vilket ger 7508 poliser i yttre tjänst på 9,7 miljoner inv. för år 2015.  

Det har gjorts forskning om hur mycket administrativ tjänst en polis gör på ett 

arbetspass. 2013 var procentsatsen 25 % (hämtat från Radion P1, vetenskaps-

magasinet 14 maj ).  2014 forskarrapport(Radio P1,), var procentsatsen 50 %. 

Utifrån 2013 års administrativa procentsats på 25 % ger det 6006 ”synliga” 

poliser i yttre tjänst. 2014 ger 50 % administrationssats endast 3754 ”synliga” 

poliser i yttre tjänst.  

 År 1965, 8100 poliser i synlig yttre uniformerad tjänst.   

 År 2015, 7508 poliser i ”yttre uniformerad tjänst”.( räknat utifrån 20 

% minskad tjänstgöringstid ) 

 År 2015, 3754 poliser i ”synlig yttre uniformerad tjänst”. (räknat  

utifrån administrationstalet 50 %). 

 Sedan 1965 har synlig yttre polis minskat med 54 %, 

befolkningen i Sverige ökat med ca 40 %. Polisanmälningar 

ökat med 411 %. 

                            

Parametrar som utökad semester, ökad utbildningstid, föräldraledighet, 

graviditeter, minskad civilanställd personal, facklig verksamhet, 

sjukersättning m.m. har ej tagits med.                         

Det finns flera exempel på negativa konsekvenser av polismyndighetens 

organisations-styrning och dess kunskap av prevention utifrån polislagen. 

Ett exempel;  Slutet 80-tal, början 90-tal lades kvarterspolisstationerna i 

Göteborg ned. Fram till 1992 fanns det en kvarterspolisstation på 

Vårväderstorget i Biskopsgården, Göteborg. Kvarterspoliserna kände de flesta 

människorna i sitt område och alla visste var kvarterspolis-stationen låg. 

Kvarterspolisen visste under dygnet vilka som rörde sig i området, torg, gårdar, 

lokaler m.m. och hade god kontakt med stadsdelen, skolan, socialtjänsten, 

näringsidkare, föreningar, sport-kultur, fritidsgårdar m.m. Kvarterspolisen 

besökte förskola och grundskola, gav barnen trafikutbildning i lågstadiet, i 



mellanstadiet utbildning om brott och straff och i högstadiet utbildning om 

alkohol och droger samt moped. Alla barn var sedda och kända, och minst 4 ggr 

fick barnen i för-och grundskola möta en demokratisk polis som förmedlade 

respekt och kunskap på ett naturligt sätt.                                                                                       

Det var mycket lite brott och ordningsstörning i ansvarsområdet. 

Kvarterspolisen ”upprätthöll allmän ordning och gav området trygghet”. Och 

med en närvarande kvarterspolis ökade civilkuraget hos medborgarna. Att en 

kvarterpolis gick upp till en lägenhet var inget konstigt. Kvarterspolisen var 

oftast välkommen och man drack kaffe. Under samtalet kunde det bli ett 

”bekymmer-samtal” om en händelse, egna barn, andras barn, make/maka, 

grannar, andra personer m.m. eller juridiska spörsmål ”annat skydd och hjälp”. 

Det behövdes inga uppsatta kameror kvarteren. Människorna i området var den 

utövande sociala kontrollen och de avgjorde hur mycket information 

kvarterspolisen, garanten, behövde veta för att området fortsatt skulle vara 

tryggt och säkert. Uppträdandekod hämtat från Regeringsformen 2 § ; En 

polisman/(polismyndighet) skall uppträda med respekt, för att på det sättet få 

förtroende hos allmänheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Diskussionen som pågick i våra polisledningar på denna tid var, Vad skall vi 

med kvarterspoliser till? Det är ju lugnt i områdena de jobbar i!  Vi tar bort 

kvarterspoliserna och låter de tjänstgöra där de behövs bättre.  

Den siste ”kvarterspolisen” som gjorde motstånd mot inslagen linje i Göteborg 

var Eddy Christensson. Han var högt uppskattad i Bergsjön och minnet av hans 

verksamhet finns fortfarande kvar hos många.  På GBG:s Universitet gjordes en 

uppsats om hans arbete.   

Sveriges poliser är välutbildade, duktiga och de gör ett kompetent arbete utifrån 

polismyndighetens arbetslinje. De arbetar hårt för att värna våra grundlagar och 

skydda vårt gemensamma demokratiska samhälle. De förtjänar all heder och 

respekt.  

                                                                                                                                    

Polismyndighetens disskurs, sett över decennium, har missgynnat förståelsen för 

polislagen och erfarenhetsbaserad kunskap om den yttre polisverksamhetens 

prevention. Våldsspiralen och motsättningar har ökat, repression har blivit en 

framträdande polismyndighetsåtgärd som vunnit mark. Den kognitiva 

förståelsen av intentionen i Regeringsform och Polislag har i decennium lakats 

ut.  Över tid har polismyndigheten segregerat sig inom sin egen organisation och 



i samhället. Och under lång tid har rättvisan och tryggheten dränerats i utsatta 

områden, därmed allvarligt försvagat demokratin.    

Sverige är ett vackert land som står inför många demokratiska utmaningar. För 

en demokratisk polismyndighet finns det inga genvägar, annat än med visdom 

och erfarenhet uppfylla vad lagtext anger i Regeringsformen och Polislagen:                            

 Återställ i timmar räknat, yttre (synliga) polisnumeräret, till lägst 1965 års 

nivå. 

  Återinstallera socialt uthålliga och uppgraderade  ”kvarterspoliser och 

fotpatruller” i samhället igen. 

 Seniorpoliser i yttre verksamhet behöver återvärderas och respekteras. De 

behövs för social kunskapsöverföring till de unga poliserna. 

 Polisstudenter behöver rekryteras med bl.a. en stark social uthållighet. 

Incitamenten för att stanna kvar i yttre tjänst måste förstärkas. I storstäder 

är genomströmningstiden för en polis ca 1,5 år – 5 år i yttre tjänst. 

Därefter annan polis-verksamhet. 

 Den administrativa bördan måste kraftigt minimeras för polisen i 

allmänhet och för yttre polis i synnerhet. Civilanställd personal kan utföra 

arbetsmoment, vilka inte är polisiär kärnverksamhet och frigöra poliser till 

yttre verksamhet. 

Polisen är för samhället ett politiskt demokratiskt verktyg vilka styrs utav våra 

grundlagar. Ovan åtgärder ger positiva socio-ekonomiska återverkningar på bl.a. 

kostnader inom rättsväsende, kriminalvård, ungdomsanstalter, utanförskap, 

integration, säkerhetsföretag, försäkringar, brottsoffer, kvinnojourer, 

socialtjänst, skolor, kriminalitet, terrorism m.m.                                                

När demokratisk polis skapar trygghet, kan civilsamhällets goda demokratiska 

krafter växa. 

Polisman Ulf Boström 37 år i yttre synlig tjänst. 

 


