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1 Inledning 

 

1.1 Om ämnet 

 
Offentlig tillsyn av statlig verksamhet är ett förvaltningspolitiskt instrument som har 

som funktion att garantera efterlevnaden av lagar och förordningar, men genom tillsyn 

kan även en rad andra ändamål uppnås, exempelvis kan tillsyn utgöra ett led i 

styrningen av verksamheter eller användas i syfte att granska kvalitet och effektivitet. 

Den offentliga tillsynen har på senare tid alltmer blivit en politisk angelägenhet. Bland 

annat har den nuvarande regeringen tagit flera initiativ för att stärka och renodla tillsyn 

av statlig verksamhet, exempelvis genom att bilda särskilda tillsynsmyndigheter med 

uppdrag att granska viss verksamhet. Genom en väl fungerande tillsyn är tanken att 

medborgarna ska kunna förvissa sig om att verksamhet – som ytterst sker på uppdrag 

från medborgarna – bedrivs på ett korrekt sätt, och offentlig tillsyn kan därigenom också 

bygga förtroende för den verksamhet vilken tillsynen riktas mot.  

Polisens
1
 organisation är föremål för en grundlig översyn, och av denna anledning är 

det osäkert om nuvarande tillsynskonstruktion kan finnas kvar. 

Polisorganisationskommittén föreslår i sitt betänkande (SOU 2012:13) en 

enmyndighetslösning för Polisen. Riksdagen har beslutat att genomföra förslaget och en 

särskild utredare har tillsatts för att leda övergången till en enmyndighet för Polisen. 

Mot denna bakgrund framstår tillsyn av polisverksamhet som ett mycket aktuellt 

område. Flera av problemställningarna som uppkommer vid utformandet av en framtida 

tillsyn är av juridisk natur. Det faller sig därför naturligt att i en juridisk examensuppsats 

behandla frågan om framtida offentlig tillsyn över polisverksamhet.  

 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka problem som finns med nuvarande 

ordning för tillsyn av Polisens verksamhet och analysera alternativ för hur tillsynen 

skulle kunna utformas för en framtida ny polisorganisation.  

                                                 
1
 I den fortsatta framställningen omnämns Polisen genomgående med versalt P (Polisen), vilket avser 

namnet på myndigheten, även om det ibland möjligen skulle vara mer korrekt att använda ett gement p 

(polisen). 
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1.3 Metod 

 
En naturlig utgångspunkt i valet av metod är den rättsdogmatiska metoden vilken utgör 

grunden för ett juridiskt och rättsvetenskapligt arbetssätt.
2
 För de frågeställningar som är 

föremål för denna uppsats är dock denna klassiska juridiska metod inte tillräcklig. 

Metoden ger inte alla nödvändiga verktyg för att reda ut och analysera de delar som inte 

är enbart av juridisk natur.  

Att istället använda enbart en empirisk metod framstår inte heller som ett alternativ. 

Angreppssättet kommer därmed att bli tvärvetenskapligt med utgångspunkt i 

rättsdogmatiken och med tillägg av samhällsvetenskapliga angreppssätt där så krävs.  

 

   

1.4 Avgränsningar 

 
Uppsatsen är inriktad på den rättsliga kontrollen av Polisens verksamhet.  

Den ekonomiska kontrollen av Polisens verksamhet bedrivs framför allt med syfte att 

granska effektivitet och behandlas därför inte i denna uppsats.
3
 

Framför allt är det verksamheten vid den öppna Polisen som är föremål för 

uppsatsen, eftersom karaktären på verksamheten vid Säkerhetspolisen sätter andra 

begränsningar vad gäller tillsyn. En utgångspunkt är dock att vad som anges för den 

öppna Polisen även gäller Säkerhetspolisen när den leder polisverksamhet
4
 och då bör 

stå under samma tillsyn. 

Mot bakgrund av att endast den statliga tillsynen är föremål för uppsatsen behandlas 

inte frågor om uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun eller kommunal tillsyn på 

uppdrag av staten.  

Även frågor om hur tillsynsverksamheten ska finansieras ligger utanför området för 

denna uppsats.  

 

                                                 
2
 Den rättsdogmatiska metoden utgår från rättskällelärans normhierarki.  

3
 Exempelvis ägnar sig Riksrevisionen (RiR) åt granskning av resultat och revision och inte åt tillsyn, 

även om revisorerna ibland reviderar tillsyn är myndigheten ingen tillsynsmyndighet. Rapporter från RiR 

används dock i denna uppsats när tillsyn av Polisens verksamhet har behandlats.  
4
 Se 7 § st. 2 polislagen (1984:387) om att när Rikspolisstyrelsen leder polisverksamhet ska vad som i 

övrigt är föreskrivet för polismyndigheterna i tillämpliga delar också gälla Rikspolisstyrelsen. I nuvarande 

organisation ingår Säkerhetspolisen som en del av Rikspolisstyrelsen.  
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2 Nuvarande ordning  

 

2.1 Polisen 

 

2.1.1 Nuvarande organisation 

 

Polisväsendet består i dag av polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens 

kriminaltekniska laboratorium (SKL). Polisen är landets största statliga arbetsgivare 

med över 28 000 anställda.
5
 

Polismyndigheterna 

Vart och ett av de 21 län som landet är indelat i utgör ett polisdistrikt, och i varje 

polisdistrikt finns en polismyndighet som ansvarar för polisverksamheten i länet,           

4 § polislagen. Varje polismyndighet leds av en länspolismästare, 5 § polislagen.
6
 Vid 

varje polismyndighet finns därtill en polisstyrelse med politiskt tillsatta ledamöter. En 

polismyndighets ledning består av länspolismästaren och polisstyrelsen, 5 § polislagen. 

Polisstyrelsens ledamöter, vilka nominerats av riksdagspartierna, har en mandattid på 

fyra år, och styrelsens sammansättning följer länets valresultat till riksdagen.
7
 

Rikspolisstyrelsen 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för Polisen, 7 § polislagen. Varje 

polismyndighet är formellt sett en fristående myndighet under regeringen. 

Rikspolisstyrelsen är dock i vissa avseenden överordnad de övriga polismyndigheterna 

bl.a. genom att den dels fördelar anslagen till länspolismyndigheterna, dels har ett 

begränsat mandat att inom vissa områden styra verksamheten vid polismyndigheterna. 

Rikspolisstyrelsen leds av rikspolischefen och ska verka för planmässighet, samordning 

och rationalisering av polisväsendet, 1 § förordningen (1989:773) med instruktion för 

Rikspolisstyrelsen (Rikspolisstyrelsens instruktion). Till Rikspolisstyrelsen hör 

Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen har dock en egen chef och 

finansieras över eget anslag, 7 § förordningen (2002:1050) med instruktion för 

Säkerhetspolisen (Säkerhetspolisens instruktion). Också Rikskriminalpolisen har egen 

                                                 
5
 Antalet anställda 2011 var 28 382, Polisens årsredovisning 2011 s. 199. 

6
 Antalet länspolismästare uppgår dock till 19 eftersom Stockholms län och Gotlands län har gemensam 

länspolismästare likasom Kalmar län och Kronobergs län. 
7
 Antalet ledamöter får inte uppgå till fler än 13 stycken, se Polisens förtroendemannaorganisation, 

Statskontoret 2011:20 s. 46. 
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chef som utses av regeringen, 17 a § Rikspolisstyrelsens instruktion. Till 

Rikspolisstyrelsen hör också Polishögskolan.
8
  

SKL 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för SKL. Det gör att SKL räknas till 

polisväsendet, men myndigheten har egen chef som utses av regeringen
9
 och 

myndigheten finansieras över eget anslag. SKL är ett expertorgan som bistår Polisen 

och övriga brottsbekämpande myndigheter med forensiska undersökningar. Laboratoriet 

har även övrig verksamhet; exempelvis bistår det allmänheten med vissa typer av 

tjänster.
10

 Myndighetens uppgifter regleras i en egen instruktion. Att en myndighet är 

chefsmyndighet för en annan myndighet är ovanligt, och SKL:s organisatoriska hemvist 

är något oklar vilket har betydelse för ansvarsfrågor avseende laboratoriets verksamhet. 

 

 

2.1.2 Uppdrag och verksamhet 

 

Polisens uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 

tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp, 1 § polislagen.
11

 Polisens verksamhet 

består av ordningsverksamhet, brottsförebyggande arbete, arbete om utredning och 

lagföring samt serviceverksamhet. Gränsen mellan de olika områdena är inte skarp, och 

indelningen utifrån polislagens lydelse ger inte en uttömmande uppräkning av Polisens 

uppgifter och den säger heller inget ifråga om prioriteringar.
12

 

Verksamheten som bedrivs vid Rikskriminalpolisen kan indelas i tre områden, 

nämligen arbete mot grov organiserad brottslighet, internationellt samarbete och 

krisberedskap. 

Säkerhetspolisen leder och bedriver verksamhet inom områdena kontraspionage, 

terroristbekämpning, bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen 

eller som har samband med statsbesök och liknande händelser samt annat personskydd, 

                                                 
8
 Endast Polishögskolan i Stockholm räknas till polisväsendet. Polisutbildningen finns också som 

uppdragsutbildning vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. 
9
 11 § förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium. 

10
 SKL bedriver också externt finansierad konsultverksamhet. Laboratoriet åtar sig uppdrag från t.ex. 

försäkringsbolag, banker och enskilda privatpersoner. SKL utför också tjänster åt andra myndigheter 

såsom Tullverket och Kustbevakningen samt bistår Migrationsverket med äkthetsundersökningar av 

identitetshandlingar och övriga dokument. 
11

 Polisens uppgifter framgår av 2 § polislagen. 
12

 Polislagen – en kommentar, Munk & Berggren s. 32 f. Se även Polisens rättsliga befogenheter vid 

spaning, Helmius s. 44. 
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2 § Säkerhetspolisens instruktion. Säkerhetspolisen ska också bistå övrig 

polisverksamhet med uppgifter som avses i 3 § i instruktionen. 

I huvudsak regleras Polisens verksamhet och arbetsformer i polislagen (1984:387) 

och polisförordningen (1998:1558). Som tidigare nämnts regleras Säkerhetspolisens 

verksamhet också av egen instruktion. Antalet lagar och andra författningar som 

reglerar Polisens verksamhet uppgår dock till flera hundra.
13

 Härtill kommer Polisens 

interna regler och de krav som regeringen ställer på Polisen genom regleringsbrev och 

andra beslut.  

 

 

2.1.3 Polisorganisationens särdrag 

 

Polisens verksamhet skiljer sig på flera sätt från verksamhet vid övriga statliga 

förvaltningsmyndigheter. Polisverksamhet tillhör statens kärnverksamhet och är således 

stabil, dvs. risken att verksamheten skulle läggas ned är nästintill obefintlig. Polisen har 

också i sitt arbete långtgående befogenheter att utöva våld i fredstid,
14

 och 

vapenhantering ingår som en del av tjänstemännens utbildning. Därtill kommer att 

många kvalificerade beslut fattas förhållandevis långt ut i organisationen med krav på 

snabbhet och effektivitet. Vidare utförs polisarbete i stor utsträckning kollektivt och ett 

fungerande samarbete är många gånger en förutsättning för att verksamheten ska 

fungera väl. Polisen har också en mycket hög tillgänglighet genom att den bedriver 

verksamhet över hela landet och delar av verksamheten bedrivs dygnet runt. Genom 

Polisens serviceverksamhet kommer också många medborgare i kontakt med Polisen.
15

  

Poliser kan i arbetet ha en utsatt position genom att bli utsatta för hot, våld eller 

annan fara. Det kan leda till att stärka sammanhållningen bland de polisanställda. Att 

tjänstemännen bär uniform och att poliser uppfattas som auktoriteter bidrar till den 

kåranda som anses finnas inom polisorganisationen.
16

 Den starka organisationskultur, 

som många menar finns inom Polisen, kan möjligen tala för att tillsyn bör bedrivas 

                                                 
13

 Regional utveckling och regional samhällsorganisation, SOU 2007:13 s. 19.  
14

 De allmänna principerna för Polisens arbete är proportionalitets- och behovsprinciperna vilka framgår 

av 8 § polislagen. Bestämmelser om Polisens våldsanvändning finns även i 10 § polislagen som 

innehåller en generalklausul. Polisens användning av våld begränsas av regeringsformens skydd mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp, 2 kap. 5 § RF. En utgångspunkt för 10 § polislagen är att Polisen endast får 

använda våld ”i den mån det ingår som ett led i” någon av Polisens uppgifter och bestämmelsen avser att 

tillgodose grundlagens skydd mot inskränkningar i de fri- och grundläggande rättigheterna genom att 

ange krav på lagstöd för begränsningar av dessa, se Munck & Berggren, s. 77 f. 
15

 Bl.a. utfärdades 1 315 950 pass 2011, Polisens årsredovisning 2011 s. 164. 
16

 Stenmark s. 136. Poliser är den numerärt överlägset största personalkategorin inom Polisen, Polisens 

årsredovisning 2011 s. 9. 
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självständigt från verksamheten. Mot denna bakgrund framstår Polisens verksamhet 

vara av sådan karaktär att en fungerande granskning av verksamheten är särskilt viktig. 

Riksrevisionsverket (RRV) har i en rapport framhållit att kulturen inom poliskåren 

kännetecknas av ”stark lojalitet, solidaritet och sammanhållning i gruppen”. Att 

poliserna känner förtroende och stödjer varandra menar RRV är en nödvändig 

förutsättning för vissa operativa insatser. I rapporten angavs också en annan sida av 

organisationskulturen, nämligen att sammanhållningen kunde skapa en viss slutenhet 

inom poliskåren.
17

 Vidare har Statskontoret lyft fram att styrningen av Polisen försvåras 

av verksamhetens komplexitet.
18

  

 

 

2.1.4 Aktuell situation  
 

Polisens organisation ska förändras 

Regeringen beslutade i juli år 2010 att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att se 

över den svenska Polisens organisation.
19

 Uppdraget bestod av att förutsättningslöst 

analysera i vilken utsträckning nuvarande organisation utgör ett hinder för regeringens 

krav på ökad kvalitet, ökad flexibilitet, ökad kostnadseffektivitet och väsentligt 

förbättrade verksamhetsresultat. Om kommittén fann att nuvarande organisationsform 

utgjorde ett hinder i dessa avseenden, skulle förslag till helt eller delvis ny organisation 

för Polisen lämnas.
20

 Förslag till ny organisation finns också i det betänkande som 

kommittén lämnade i mars 2012.
21

 Ställningstaganden i frågan om hur tillsynen över 

polisverksamheten ska utformas analyseras dock inte närmare i detta betänkande,
22

 men 

regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv angående hur Polisens verksamhet ska 

granskas. Uppdraget i denna del ska redovisas senast den 1 juli 2013. Av 

tilläggsdirektiven framgår också att kommittén ska analysera konsekvenserna av att 

ombilda Säkerhetspolisen till en egen myndighet.
 23

 Uppdraget i denna del redovisades 

den 28 november 2012.
24

 

 

                                                 
17

 Hinder för ett effektivare resursutnyttjande, RRV 1996:64 s. 86-87. 
18

 Riksdagens och regeringens styrning av Polisen, Statskontoret 2011:20 s. 83. 
19

 Kommittén har antagit namnet Polisorganisationskommittén, Ju 2010:09. 
20

 En ny organisation för Polisen? Kommittédirektiv 2010:75. 
21

 En sammanhållen svensk polis, SOU 2012:13. 
22

 Se dock SOU 2012:13 kapitel 10 om att en särskild tillsynsmyndighet för Polisen bör inrättas. 
23

 Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09), Kommittédirektiv 2012:13 s. 6 f. 
24

 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen, SOU 2012:77. 
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Om allmänhetens förtroende för Polisen 

Vad gäller allmänhetens förtroende för Polisens verksamhet visar flera undersökningar 

att detta är förhållandevis stort. I en på senare tid genomförd undersökning uppgav 62 

procent av de tillfrågade att de hade mycket eller ganska stort förtroende för Polisen. 

Sett i jämförelse med andra institutioner hamnade Polisen på andra plats med avseende 

på allmänhetens förtroende (av de totalt 21 institutioner som ingick i studien).
25

  

 

 

2.2  Bakgrund - tillsynsfrågan i ett historiskt perspektiv 

 

2.2.1 Tillsynens utveckling 

 

Nedan följer en framställning om hur tillsyn av Polisen sett ut sedan Polisen 

förstatligades 1965 och några exempel på hur frågan om tillsyn av Polisen har 

diskuterats genom åren. 

 

 

2.2.2 Länsstyrelserna och Rikspolisstyrelsen 

 

Efter förstatligandet av Polisen år 1965 inrättades länspolischefer vid varje 

länsstyrelse.
26

 I länspolischefens uppgifter ingick att utöva tillsyn över 

polisverksamheten, bl.a. genom att göra inspektionsresor.
27

 Fram till år 1998 var också 

länsstyrelsen högsta polismyndighet i länet.
28

 Efter det har en polisstyrelse varit styrelse 

över varje länspolismyndighet.
29

 

I den ursprungliga versionen av polislagen från år 1984 preciserades länsstyrelsernas 

ansvar för polisverksamheten; länsstyrelsen var högsta polisorgan i länet och kunde i 

denna egenskap lämna föreskrifter om hur länets polisanställda skulle användas.
30

 

                                                 
25

 Endast det allmännas förtroende för sjukvården var högre. Se SOM-institutets rapport 

Förtroendekurvorna pekar uppåt, 2011. SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje år 

undersökningar om förtroendet för statliga myndigheter (SOM är en akronym för samhälle opinion 

medier). Se även Brottsförebyggande rådets årliga rapport om medborgarnas förtroende för rättsväsendet; 

den s.k. Nationella trygghetsundersökningen (NTU), den senaste från 2011; Om utsatthet, trygghet och 

förtroende Rapport 2012:2. 
26

 Länspolischefens ställning var som tjänsteman i Länsstyrelsen. Undantag från att inrätta länspolischef 

gjordes vid länsstyrelsen i Gotlands län. De tre storstäderna var också undantagna från länspolischefernas 

verksamhetsområden, se Förstärkt granskning av polis och åklagare, SOU 2003:41 s. 50. 
27

 16 a § länsstyrelseinstruktionen (1958:333), ändrad genom SFS (1964:765). 
28

 Se prop. 1998/99:1, utgiftsområde 4, s. 52 f.  
29

 A.a.s. 52 f. 
30

 Se prop. 1980/81:13 s. 73 f. 
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Länsstyrelsen hade också ett uttryckligt tillsynsansvar för polisverksamheten, och ytterst 

ansvarade länspolischefen för den regionala tillsyns- och inspektionsverksamheten. 

Också myndigheten Rikspolisstyrelsen bildades i samband med att Polisen 

förstatligades. Verksamheten vid den nya myndigheten var främst inspekterande, 

samordnande och rådgivande, och Rikspolisstyrelsen fick en viss rätt att utfärda direktiv 

till polismyndigheterna. Som centralt organ kunde Rikspolisstyrelsen meddela 

anvisningar och råd för polisverksamheten i landet. Enligt den då gällande instruktionen 

till Rikspolisstyrelsen
31

 fanns inget tillsynsansvar för myndigheten.  

Genom 1984 års polislag inriktades Rikspolisstyrelsens verksamhet till service, råd 

och stöd till polismyndigheterna och härigenom försvagades styrelsens befogenheter. I 

lagen infördes dock ett för styrelsen övergripande tillsynsansvar över 

polisverksamheten. I samband med polislagen kom också en ny instruktion för 

Rikspolisstyrelsen.
32

 Varken i lag eller i instruktion fanns några regler om skyldighet för 

Rikspolisstyrelsen att utföra inspektioner. I polislagen angavs att länsstyrelsen hade det 

regionala tillsynsansvaret för Polisens verksamhet. I den s.k. 

organisationspropositionen,
33

 i vilken Rikspolisstyrelsens roll och funktion 

diskuterades, uttalade ändå departementschefen att Rikspolisstyrelsens kontrollfunktion, 

främst genom inspektionsverksamheten, i huvudsak borde vara oförändrad.  

Efter hand upphörde länspolischefsämbetet till förmån för länspolismästarmodellen, 

och högste regionala polischef flyttades från länsstyrelserna till polismyndigheterna.
34

 

Länspolismästaren övertog i princip alla de uppgifter som tidigare funnits hos 

länspolischefen, med undantag för tillsynsuppgifterna. Att tillsynsuppgifterna undantogs 

motiverades av risken för de jävs- och intressekollisioner som kunde uppstå om 

länspolismästaren hade tillsynsansvar för verksamheten i sitt eget distrikt. Det regionala 

tillsynsansvaret fick därför vara kvar hos länsstyrelsen.  

Med utgångspunkt i att det bedömdes som olämpligt att låta länspolismästarna ha 

tillsynsansvar, har frågan om tillsyn av polisorganisationen därefter diskuterats.
35

 Mot 

denna bakgrund fick Rikspolisstyrelsen ett särskilt ansvar för tillsyn av verksamheten 

vid länspolismyndigheterna
36

 vilket gällde fram till år 1999 då det beslutades att helt 

                                                 
31

 Förordningen (1965:674) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. 
32

 Förordningen (1984:731) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. 
33

 Om polisens organisation, m.m., prop. 1983/84:89. 
34

 Sedan år 1992 har en ordning med länspolismyndigheter och länspolismästare införts i hela landet. 
35

 Regional ledningsorganisation inom Polisen, prop. 1991/92:52 s. 15 f. 
36

 2 b § förordningen (1992:772) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Bestämmelsen upphävd genom 

förordning (1998:1564). 
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avskaffa länsstyrelsernas ansvar för tillsyn av polisverksamheten.
37

  Dessförinnan hade 

alltså länsstyrelserna det regionala ansvaret för tillsyn av polisverksamheten, medan 

Rikspolisstyrelsen hade ett mer övergripande ansvar för tillsyn av polisorganisationen, 

se vidare avsnitt 2.3.2.  

 

 

2.2.3 Justitiekanslern (JK) och Riksdagens ombudsmän (JO)
38

 

 

Fram till på mitten av 1970-talet var JK:s och JO:s straffrättsliga sanktionsbefogenheter 

mer omfattande. Också relativt lindriga överträdelser kunde då leda till åtal för 

tjänstefel. Att JK och JO hade sådana straffrättsliga befogenheter har förklarats med att 

det skulle utgöra stöd för den moraliska standarden inom statsförvaltningen.
39

 Det 

faktum att de ytterst hade dessa befogenheter stärkte också deras ställning som 

tillsynsorgan.
40

 Genom en ämbetsansvarsreform år 1976 begränsades detta 

straffrättsliga ansvar avsevärt, och trots att det sedan dess har vidgats något (genom 

1989 års ändring av Brottsbalken 20 kap 1 §)41
 har sanktionsbefogenheterna totalt sett 

försvagats jämfört med tidigare, och det har i doktrin ansetts vara en angelägen 

reformuppgift att åter stärka ombudsmännens auktoritet.
42

  

 

 

2.2.4 Utredningar på 2000-talet 

 

Förvaltningspolitiska kommissionen föreslog år 1997 att den statliga tillsynen skulle ses 

över.
43

 Den dåvarande regeringen gjorde samma bedömning i en efterföljande 

proposition.
44

 Syftet med översynen var att göra den statliga tillsynen mer 

ändamålsenlig och enhetlig. Av direktiven till Tillsynsutredningen framgick att 

utredaren skulle lämna förslag på hur den statliga tillsynen kunde bli ett mer effektivt 

och tydligt förvaltningspolitiskt instrument som bättre skulle kunna bidra till kontrollen 

                                                 
37

 Med utgångspunkt i förslagen i Styrningen av Polisen, SOU 1998:74, lämnade regeringen förslag i 

budgetpropositionen för 1999, prop. 1998/1999:1 s. 52 f. 
38

 Se vidare avsnitt 2.3.3 och 2.3.4 om ombudsmännens nuvarande tillsynsverksamhet. 
39

 Strömberg s. 169. 
40

 A.a.s 169. 
41

 Om att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller 

underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel. Ändrad genom lag 

(1989:608). 
42

 Se bl.a. Strömberg s. 170. 
43

 I medborgarens tjänst – en samlad förvaltningspolitik för staten, SOU 1997:57. 
44

 Statlig förvaltning i medborgarens tjänst, prop. 1997/98:136. 
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och genomförandet av demokratiskt fattade beslut.
45

 Utredningens första del omfattade 

en kartläggning av den statliga tillsynen och vilka problem som fanns med dåvarande 

ordning.
46

 Därefter gjordes överväganden som resulterade i förslag om hur den statliga 

tillsynen kunde förbättras med avseende på tydlighet och effektivitet.
47

 Bland annat 

föreslogs att en legaldefinition för tillsyn skulle införas. Utredningen föreslog också att 

tillsynsverksamheten skulle förenas med möjligheter till mer ingripande åtgärder. Också 

en gemensam åtgärdskatalog för olika tillsynsaktörer föreslogs. 

Ansvarskommittén föreslog att varje länsstyrelse bör ansvara för tillsyn av 

verksamheten inom respektive län.
48

 Också Förvaltningskommittén lämnade förslag om 

att tillsyn av statlig verksamhet skulle samlas hos länsstyrelserna och pekade på dels 

samordningsvinster, dels den speciella tillsynskultur som skulle utvecklas om tillsyn 

fanns samlad hos länsstyrelserna.
49

 

Vid sidan av dessa mer generella översyner av offentlig tillsyn har också en 

utredning sett över tillsynen av Polis och åklagare.
50

 Kommittén fann att inte tillräckligt 

starka skäl förelåg för att inrätta en fristående tillsynsmyndighet för polis- och 

åklagarverksamhet. Som skäl för sin slutsats angav kommittén dels statsfinansiella skäl 

– det skulle vara kostsamt att skapa en myndighet med ett sådant begränsat uppdrag – 

dels att en fristående tillsynsmyndighet skulle komma att utgöra ytterligare en avsändare 

av auktoritativa uttalanden till myndigheterna. Kommittén såg en risk för att strukturer 

inom organisationerna skulle ändras till följd av ökat antal styrsignaler. Vidare 

framhölls att en tillsynsmyndighet inte får besluta i ärenden som avser 

myndighetsutövning mot enskild. Sin slutsats till trots såg kommittén ett stort värde i en 

”ambitiös tillsyn” över områdena och att en eventuell tillsynsmyndighet bör göras 

oberoende av verksamheten som är föremål för tillsyn.
51

 Utredningens slutsatser har 

kritiserats av bl.a. JO för bristfällig analys av tillsynsbegreppet och för avsaknaden av 

en egentlig diskussion om huruvida ett särskilt tillsynsorgan skulle inrättas för polis och 

åklagare.
52

 

                                                 
45

 Tydligare och effektivare statlig tillsyn, kommittédirektiv 2000:62. 
46

 Statlig tillsyn - granskning på medborgarnas uppdrag, SOU 2002:14. 
47

 Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn, SOU 2004:100. 
48

 Vilket enligt kommittén skulle ”skapa förutsättningar för en tvärsektoriell, territoriellt förankrad 

kunskapsbildning”, SOU 2007:13 s. 281 f. 
49

 Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning, SOU 2008:118. 
50

 SOU 2003:41. 
51

 A.a.s. 185 f. 
52

 JO:s remissvar av betänkandet Förstärkt granskning av polis och åklagare, SOU 2003:41, JO dnr 2496-

2003.  
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2.2.5 Utvecklingen av tillsyn på andra områden 

 

På senare år har det bildats flera särskilda tillsynsmyndigheter med uppdrag att granska 

viss verksamhet.
53

 Några exempel är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och Statens skolinspektion 

(Skolinspektionen), se vidare avsnitt 5.1. Regeringen har i tilläggsdirektiv till 

Polisorganisationskommittén lämnat i uppdrag att, vid sidan av att utreda frågan om en 

särskild tillsynsmyndighet för Polisen, utreda huruvida tillsyn av Kriminalvården ska 

ske vid en särskild tillsynsmyndighet.
54

  

Tillsynsuppdragen för de nya myndigheterna är delvis tillsynsansvar som tidigare 

funnits hos andra myndigheter, men som förstärkts och blivit mer preciserat.   

 

 

2.3  Nuvarande tillsyn av polisverksamhet 

 

2.3.1 Tillsynsorgan 

 

Begreppet tillsynsorgan används som samlingsnamn för myndigheter, organisationer 

och personer som utövar tillsyn.
55

 Nedan följer en redogörelse för de aktörer som har 

tillsynsansvar över polisverksamheten.
56

 

 

2.3.2 Rikspolisstyrelsen 

 

Rikspolisstyrelsen har tillsyn över polisväsendet enligt 7 § polislagen. Av 

Rikspolisstyrelsens instruktion framgår att styrelsen i tillsynsverksamheten särskilt ska 

                                                 
53

 Utvecklingen med ökad granskning och kontroll i staten har ifrågasatts och kritiserats inom den 

statsvetenskapliga forskningen. Under samlingsnamnet ”new public management” anses utvecklingen 

vara en samhällstrend som är tydligt influerad av näringslivet och marknaden. Inom forskningen har det 

bl.a. ansetts vara problematiskt med legitimiteten för en tillsynsmyndighet som organisatoriskt befinner 

sig på samma nivå som den granskade myndigheten, se vidare om granskningssamhället bl.a. The Audit 

Society. Rituals of Varifications, Power (1992). Frågan har på senare tid också behandlats av forskarna 

Shirin Ahlbäck Öberg och Sten Widmalm i debattartikeln Professionalism nedvärderas i den 

marknadsstyrda staten, DN den 26 oktober 2012. Se även The sour laws of network governance Rhodes 

(2006) om Polisens utmaningar till följd av att den byråkratiska staten allt mer utvecklas till en 

nätverksstat som bygger på ökad samverkan mellan myndigheter. På samma tema se också Bringing the 

police back in, Hoogenboom (2009) s. 36. Om hur styrningen av den offentliga sektorn i Storbritannien 

har utvecklats, se The New Public Leadership Challenge, Brookes & Grint (2010).  
54

 Kommittédirektiv 2012:13. 
55

 Se bl.a. En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, skrivelse 2009/10:79 s. 5. 
56

 Med avseende på tillsyn i bemärkelsen regelefterlevnad och därför har aktörer såsom Statskontoret, 

med uppdrag att granska effektivitet, och Arbetsmiljöverket undantagits här. Se också vad som 

inledningsvis sagts om RiR i avsnitt 1.4. 
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beakta att polisverksamheten bedrivs i överensstämmelse med de prioriteringar och 

riktlinjer som riksdag och regering har lagt fast, att polisverksamheten bedrivs effektivt 

och uppfyller rättsäkerhetens krav samt att förvaltningen inom Polisen fungerar väl.
57

 

Genom att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ha tillsyn över effektivitet och 

resultatuppföljning har regeringen givit tillsynsbegreppet en vidare innebörd för Polisen 

än vad som gäller generellt för statlig förvaltning. Som en konsekvens av detta används 

tillsynsbegreppet vid Rikspolisstyrelsen som benämning på de olika metoder 

myndigheten använder för att kontrollera verksamheten. Enligt Rikspolisstyrelsen består 

tillsynsverksamheten av bland annat uppföljning, internrevision, inspektion och 

utvärdering.
58

 

Det framgår inte klart i dag i vilken utsträckning Rikspolisstyrelsen har i uppgift att 

utöva tillsyn med avseende på regelefterlevnad. Att Rikspolisstyrelsen ska 

effektivitetsgranska verksamheten framgår, vid sidan av Rikspolisstyrelsens instruktion 

2 a § p. 2, av lydelsen i 7 § polislagen där det anges att Rikspolisstyrelsen ska verka för 

rationalisering inom polisväsendet.  

Rikspolisstyrelsen är formellt sett organisatoriskt fristående från övriga 

polismyndigheter. Men genom att Rikspolisstyrelsen har tillsynsansvar och till följd av 

de nära relationerna mellan Rikspolisstyrelserna och polismyndigheterna kan det sägas 

att tillsynen finns inom den organisation som ska granskas. Enligt polislagen är 

Rikspolisstyrelsens uppgift att utöva tillsyn över polisväsendet och därmed omfattas 

också verksamheten vid den egna myndigheten. Det medför att verksamheten vid 

Rikspolisstyrelsen står under självständig granskning av endast JK och JO.
59

 

Med utgångspunkt i den tidigare nämnda regeringsskrivelsens definition av tillsyn 

bedriver Rikspolisstyrelsen tillsyn på i huvudsak två sätt.
60

 Dels genom att 

avdelningscheferna vid Rikspolisstyrelsen har ansvar för att löpande följa 

polismyndigheternas arbete inom respektive avdelnings verksamhetsområde. Dels 

utövas tillsyn genom inspektioner.
 61

 Den löpande tillsynen sker framför allt genom 

dialoger mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna, något som också ligger till 

                                                 
57

 2 a § Rikspolisstyrelsens instruktion. 
58

 Rikspolisstyrelsen, Regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att effektivisera polisverksamheten, 

delredovisning 2010-09-30 s. 28.  
59

 Samt av Riksrevisionen, se dock vad som sagts i not 3 ovan. 
60

 Se avsnitt 3.1.2 nedan för en närmre redogörelse av skrivelse 2009/10:79. 
61

 En förutsättning för genomförande av en inspektion är att polismyndigheten kan frigöra resurser för att 

utföra inspektionen, Rikspolisstyrelsen, delredovisning 2010-09-30 s. 30. 
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grund för utveckling av Polisens arbetsmetoder.
62

 Inspektionsverksamheten bedrivs 

utifrån planerade inspektionsuppdrag och eventuell uppföljning som varje år listas av 

Rikspolisstyrelsen.
63

 Framför allt riktas inspektioner mot verksamhetsområden, men det 

förekommer också att enskilda händelser granskas.
64

 En inspektion föregås av 

inventering, kartläggning och analys av ett visst område vilket resulterar i 

inspektionsdirektiv. En inspektion omfattar vanligtvis fyra till fem polismyndigheter. 

Resultatet av inspektionen redovisas i en inspektionsrapport.
65

  

För verksamhetsåret 2011 redovisade Rikspolisstyrelsen följande inspektioner:
66

 

 

• Våld i offentlig miljö  

• Polisens kontaktcenter (PKC),  

• Polismyndigheternas arbete med tillgrepp genom inbrott med särskild 

inriktning på bostadsinbrott,  

• Polismyndigheternas hantering av brottsofferfrågor
67

  

• Polismyndigheternas handläggning av förverkanden av vinster från 

brottslig verksamhet
68

  

 

I inspektionsdirektiven är utgångspunkten som regel att inspektionerna ska undersöka 

om polismyndigheten arbetar rättsenligt, att polisarbetet håller hög kvalitet – särskilt för 

frågor som rör den enskildes rättssäkerhet – och att arbetet bedrivs enligt de 

prioriteringar som regering och riksdag har beslutat.
69

 Merparten av slutsatserna i 

inspektionsrapporterna från 2011 handlar dock om effektivitet och om huruvida olika 

mål är uppfyllda.
70

  

Som regel leder en inspektion till att rikspolischefen beslutar vilka åtgärder som ska 

vidtas vid Rikspolisstyrelsen i syfte att förbättra förutsättningarna för det aktuella 

verksamhetsområdet. Rikspolischefen kan också besluta om eventuella 

                                                 
62

 A.a.s. 31. Exempelvis kan dialogerna ske med utgångspunkt i verksamhetsmålen i regleringsbreven. 
63

 Enheten för inspektionsverksamhet har två heltidsanställda, men kan också få ytterligare resurser för 

inspektioner. 
64

 Ett exempel på när en enskild händelse föranledde granskning är Polisens agerande vid helikopterrånet 

i Västberga år 2009. 
65

 Inspektionsrapporten avslutas med lydelsen ”överlämnas för kännedom och åtgärd”. 
66

 Polisens årsredovisning 2011 s. 20, 22, 27 och 39. 
67

 Inspektionen redovisades i juli 2012 och var en uppföljning från en inspektion i februari 2010. 
68

 Inspektion påbörjad under 2011. 
69

 Se t.ex. direktiv till inspektionen om polismyndigheternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser, 

STA-128-1757/10. 
70 

Se bl.a. Rikspolisstyrelsen, Inspektion av våld i offentlig miljö, Inspektionsrapport 2011:7. Se även 

Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheternas arbete med tillgrepp genom inbrott med särskild inriktning på 

bostadsinbrott, Inspektionsrapport 2011:1. 
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rekommendationer till den granskade myndigheten. Nuvarande ledningsstruktur vid 

Polisen lämnar dock inget utrymme för Rikspolisstyrelsen att ge tvingande direktiv till 

polismyndigheterna med anledning av en inspektion.  

Polismyndigheterna har arbetat fram rutiner för hur inspektionsrapporter ska 

hanteras.
71

 I syfte att undersöka om rättelse skett har Rikspolisstyrelsen på senare tid 

gjort uppföljningsinspektioner hos myndigheter som tidigare granskats.
72

 

År 2009 gav regeringen i uppdrag åt Rikspolisstyrelsen att utöka användningen av 

tillsyn i den strategiska styrningen av verksamheten.
73

 

Rikspolisstyrelsen leds av en styrelse. Styrelsen består av högst åtta ledamöter med 

rikspolischefen som ordförande, 19 § Rikspolisstyrelsens instruktion. Övriga ledamöter 

har parlamentarisk bakgrund.
74

 Rikspolisstyrelsens styrelse beslutar om olika åtgärder 

för myndigheten, såsom Polisens årsredovisning. Styrelsen ska också kontrollera om 

verksamheten sker enligt det riktlinjer som regeringen lagt fast, 22 § instruktionen. 

Därutöver ska Rikspolisstyrelsens styrelse följa verksamheten vid Säkerhetspolisen, och 

årligen lämna synpunkter och förslag till regeringen, som föranleds av granskningen,  

22 c § Rikspolisstyrelsens instruktion. Rikspolisstyrelsens styrelse utövar därför en form 

av rättslig insyn i verksamheten vid Polisen. 

Sedan år 2005 finns också Rikspolisstyrelsens etiska råd som får användas för etiska 

överväganden. Det är ytterst rikspolischefen som bestämmer omfattningen av rådets 

agerande. Rådet är ett rådgivande organ och kan varken fatta beslut eller agera på eget 

initiativ. Ledamöterna i rådet utses av regeringen, 24 § Rikspolisstyrelsens instruktion.
75

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Vanligast är att en handläggare från polismyndighetens ledningsgrupp analyserar om 

inspektionsrapporten ska föranleda någon åtgärd vid den egna polismyndigheten. 
72

 Hittills har en uppföljningsinspektion gjorts av polismyndigheternas tillsyn av vapenhandlare. Se 

Rikspolisstyrelsen, Rapport avseende uppföljning av inspektion rörande polismyndigheternas tillsyn av 

vapenhandlare, 2011, STA-128-6256/10. 
73

 Regeringens beslut den 26 november 2009 i Ju2009/9595/PO. Rikspolisstyrelsen fick i uppdrag att 

använda tillsyn tydligare och mer aktivt som en del av styrningen vid polismyndigheterna. För att 

tillsynen skulle fungera bättre som styrmedel behövde den enligt regeringen göras mer strategisk och 

systematisk. 
74

 Vid handläggning av ärenden på Säkerhetspolisens eller Rikskriminalpolisens område ingår också 

säkerhetspolischefen respektive rikskriminalchefen i styrelsen, 19 § st. 1 Rikspolisstyrelsens instruktion. 
75

 Exempel på frågor som har behandlats i rådet är hjälpmedel vid polisens våldsanvändning; om elpistol, 

distraktionsgranater, prickskyttevapen, uniformens utseende m.m. (2005) och om tonade rutor i polisbilar 

(2006). 



19 

 

2.3.3 JK 

 

Genom sitt tillsynsuppdrag utgör JK en del av regeringens kontroll av förvaltningen. 

JK:s tillsyn är inriktad på regelefterlevnad. Att JK vid sidan av tillsyn över all offentlig 

verksamhet också har andra uppgifter, bl.a. att bevaka statens rätt, innebär att 

myndigheten har ett mycket omfattande ansvarsområde. De resurser JK har till sitt 

förfogande är begränsade.
76

 Av myndighetens hemsida framgår att resurserna inte 

räcker till någon mera omfattande tillsynsverksamhet och att myndigheten koncentrerar 

sig i huvudsak på frågor om rättssäkerhet, yttrandefrihet, offentlighet och s.k. systemfel 

hos myndigheterna men att JK också inom dessa områden måste ”prioritera hårt”. 

Myndigheten uppger också att de flesta som inkommer med klagomål eller liknande får 

till svar att JK inte kommer att vidta några åtgärder. Av JK:s årsredovisning framgår att 

14,2 procent av de inkomna ärendena utgjorde tillsynsärenden (1 219 st) och att kritik 

förekom i cirka 1,5 procent av dessa.
77

  

JK är ett extraordinärt tillsynsorgan, se vidare avsnitt 3.1.3 nedan. Av instruktionen 

framgår det att JK får pröva klagomål från enskilda endast om frågans beskaffenhet ger 

JK anledning att ta upp saken till prövning, 15 § JK:s instruktion. De begränsade 

resurserna i förhållande till ansvarsområdet gör att myndigheten tvingas prioritera även 

bland de prioriterade ärendena. Av årsredovisningen 2011 framgår att inga inspektioner 

gjorts under året just på grund av det ansträngda arbetsläget och den osäkra ekonomiska 

situationen.
78

 Det är alltså under förhållandevis speciella omständigheter som JK företar 

en granskning. Sedan år 1998 har också myndighetens tillsynsansvar inriktats på att 

upptäcka systemfel i offentlig verksamhet. Utrymmet för att löpande granska 

polisverksamheten är därför i praktiken litet. 

Förutom att som regeringens högste ombudsman utöva tillsyn över all offentlig 

verksamhet är JK bl.a. åklagare i tryck- och yttrandefrihetsfrågor. JK ska också reglera 

skadeståndsanspråk mot staten
79

 och värna enskildas rättstrygghet. 

 

 

                                                 
76

 Myndigheten har 26 anställda varav 21 är jurister. Anslaget 2011 uppgick till drygt 30 Mkr. Till detta 

kommer också intäkter från avgifter och bidrag, se Årsredovisning för Justitiekanslern 2011 s. 26. Från 

årsredovisningen framgår också att myndigheten har ett ansträngt arbetsläge, Årsredovisning för 

Justitiekanslern 2011 s. 5 
77

 Årsredovisning för Justitiekanslern 2011 s. 5 
78

 A.a.s. 5. 
79

 1 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn. JK:s tillsyn omfattar dock inte regeringen eller 

statsråd, ej heller riksdagens myndigheter, se 2 § st. 1 lagen om Justitiekanslerns tillsyn. 
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2.3.4 JO 

 

JO:s ställning och befogenheter anges i 6 § 13 kap RF. Att JO har tillsyn över offentlig 

förvaltning regleras i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 

(JO:s instruktion).
80

 Omfattningen av tillsynen framgår av 2 § JO:s instruktion. Liksom 

JK ska JO utöva tillsyn över att lagar och andra författningar efterlevs av dem som 

utövar offentlig förvaltning, myndigheter och dess tjänstemän, 1 § JO:s instruktion.
81

  

Tillsynen vid JO är indelad i fyra karaktärsområden varav ett omfattar Polisens 

verksamhet.
82

 I ombudsmännens uppdrag ingår att se till att saklighet och opartiskhet 

upprätthålls i statlig förvaltning och att grundläggande fri- och rättigheter inte inskränks. 

Det finns inget formellt krav på att ombudsmännen ska vara jurister, men i praktiken 

är det endast jurister som innehar ämbetet. Tillsynen bedrivs genom att klagomål från 

allmänheten utreds och prövas samt genom inspektioner.
83

 Egeninitierade 

tillsynsåtgärder som inspektioner eller andra undersökningar måste vara påkallade,        

5 § JO:s instruktion. I praktiken är det nästan uteslutande klagomål eller liknande som 

initierar ett ärende hos ombudsmännen. I sin årsredogörelse för år 2011 anger 

ombudsmännen att de har en hög arbetsbelastning och att de allra flesta 

handläggningsresurserna går till att utreda klagomål.
84

 JO avgör ärenden genom beslut, 

6 § JO:s instruktion, men formellt sett är beslut i tillsynsärenden endast ett uttryck för 

den enskilde ombudsmannens personliga uppfattning i frågan och saknar alltså formell 

rättsverkan. Ombudsmännens tillsynsfunktion är till sin karaktär extraordinär. Varje år 

överlämnar ombudsmännen en verksamhetsrapport till riksdagen. JO kan också 

överlämna ett ärende till annan myndighet, om JO bedömer det vara lämpligt, förutsatt 

att den myndigheten inte tidigare prövat ärendet. 

Varken JO eller JK är något rättsmedel som behöver vara uttömt för exempelvis en 

domstolsprocess. 

                                                 
80

 Jfr med myndigheter under regeringen där regeringen utfärdar instruktioner genom förordning. 
81

 En del verksamheter är undantagna ombudsmännens granskningsansvar. Ombudsmännen granskar t.ex. 

inte riksdagens ledamöter, regeringen eller enskilda statsråd, media, banker, advokatkåren eller 

Justitiekanslern, se bl.a. 2 § st. 2 JO:s instruktion. 
82

 JO:s ämbetsberättelse 2011/12:JO1 s. 13.  
83

 Ärendena sorteras som klagomålsärenden eller initiativärenden. 
84

 JO:s ämbetsberättelse 2011/12:JO1 s. 13 f. Av redogörelsen framgår också att ombudsmännen anser 

att inspektionsverksamheten ligger under önskvärd nivå, som en följd av denna situation. Med anledning 

av JO:s redogörelse väckte Miljöpartiet en motion i riksdagen med förslag om att en utredning bör 

tillsättas för att se över hur ordinär tillsyn kan ordnas för verksamheter som i dag saknar detta, motion 

2011/12:K2. Motionen vann delvis bifall ”med tillkännagivande till regeringen av följdmotionerna med 

begäran att regeringen låter utreda frågan om bristen på reguljär tillsyn inom migrations- och 

socialförsäkringsområdet”, se 2011/12:KU6. 
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2.3.5 Förstärkt tillsyn för särskilt integritetskänsliga områden – SIN  

 

Särskilt integritetskänslig verksamhet har bedömts kräva en förstärkt tillsyn. För att 

värna individens integritet skapades Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) år 

2008 med uppdrag att utöva tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av 

hemliga tvångsmedel, kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande 

verksamhet, 1 § lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 

Även Säkerhetspolisens behandling av känsliga uppgifter enligt polisdatalagen 

(2010:361) är föremål för nämndens förstärkta tillsyn.
85

  

Bakgrunden till att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden inrättades var att 

Sverige fälldes av Europadomstolen år 2006
86

 samt införandet av nya och utökade 

tvångsmedel.
87

 

Myndigheten leds av en nämnd, 4 § förordningen (2007:1141) med instruktion för 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Tillsynen sker främst genom inspektioner,    

2 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Nämnden har också en 

skyldighet att, om enskild begär det, kontrollera om en enskild har varit utsatt för 

användning av hemliga tvångsmedel eller om dennes personuppgifter har behandlats på 

ett sätt som avses i lagen, 3 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 

Nämndens tillsyn syftar särskilt till att kontrollera om lagar och förordningar på 

området efterlevs, 1 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 

Nämnden får också uttala sig om konstaterade förhållanden och verka för att brister i lag 

eller annan författning avhjälps, 2 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande 

verksamhet. Nämnden består av tio ledamöter, och ordföranden eller vice ordföranden 

                                                 
85

 Sedan den 1 mars 2012 omfattas också lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister av 

nämndens tillsyn. 
86

 Europadomstolen fann bl.a. att i vissa fall stod Säkerhetspolisens lagring av personuppgifter inte i 

proportion till ändamålet med att lagra uppgifterna; att skydda nationell säkerhet. Uppgifter som syftade 

till att förhindra brott ansågs inte kränka artikel 8 (rätt till skydd för privat- och familjeliv) men lagring av 

uppgifter som var 30 år gamla bedömdes utgöra en kränkning. Personliga uppgifter av politisk karaktär 

ansågs strida mot artikel 10 (yttrandefrihet) och mot artikel 11 (frihet att delta i sammankomster och 

föreningsfrihet). Mest relevant för Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillkomst var dock att 

Sverige saknade ett effektivt rättsmedel för nämnda fall, vilket ansågs utgöra en kränkning av artikel 13, 

som stadgar att var och en, vars i konventionen angivna fri- och rättigheter kränkts, ska ha tillgång till ett 

effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under 

utövning av offentlig myndighet. Se vidare Segerstedt-Wiberg m.fl. mot Sverige, 2006-06-06. 
87

 Se lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning, lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, se 

närmare Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott, SOU 2012:44, bl.a. 122 f., s. 124 f. och s. 128 f. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100361.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100362.htm
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ska ha en bakgrund som domare. Övriga ledamöter tillsätts efter nominering av 

riksdagspartierna, 5 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 

Nämnden har till viss del överlappande tillsyn med Datainspektionen som också har 

tillsynsansvar över Polisen.
88

 

 

 

2.3.6 Möjligheter att ingripa för Rikspolisstyrelsen, JK, JO och SIN  

 

Nuvarande ledningsstruktur vid Polisen lämnar inget utrymme för Rikspolisstyrelsen att 

ge tvingande direktiv till polismyndigheterna efter en inspektion.
89

 Formella sanktioner 

kan inte heller bli aktuellt för det andra sätt på vilket Rikspolisstyrelsen utövar sin 

tillsyn - genom dialoger med polismyndigheterna. Däremot kan Rikspolisstyrelsen ge 

anvisningar och ställa villkor i samband med resursfördelningen.
90

 

JK får som särskild åklagare åtala någon som han eller hon finner ha begått brottslig 

handling, 5 § lagen om Justitiekanslerns tillsyn. JK kan också initiera ett 

disciplinärende, om det uppdagas att befattningshavare åsidosatt vad som åligger honom 

eller henne i tjänsten, 6 § lagen om Justitiekanslerns tillsyn. Vanligast är att JK lämnar 

kritik i beslut eller yttranden. JK har inte någon motiveringsplikt för sina beslut, och 

besluten kan inte överklagas. 

Sanktionsbefogenheterna för JO liknar mycket de som finns hos JK. JO:s 

befogenheter i samband med upptäckt av tjänstemans felaktiga tillämpning av lag eller 

förordning är ytterst att väcka åtal mot en tjänsteman för tjänstefel eller för ett annat 

brott i tjänsten. I dessa fall fungerar ombudsmannen som särskild åklagare. Dessa 

situationer är sällan förekommande. Om JO skulle upptäcka misstänkt tjänsteförseelse, 

kan JO också initiera ett disciplinförfarande.  

Den vanligaste följden av felaktig eller tvivelaktig tillämpning av en regel är att 

ombudsmannen riktar kritik i ett uttalande, men uttalanden från JO behöver inte 

nödvändigtvis vara kritiska utan kan också vara vägledande eller rådgivande. Oavsett 

uttalandets karaktär är de inte rättsligt bindande och kan av denna anledning inte heller 

överklagas.  

                                                 
88

 Datainspektionens uppgift är bl.a. att genom tillsyn av personuppgiftsbehandling verka för att individer 

skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. se 1 § st. 3 och 2 § förordningen (2007:975) 

med instruktion för Datainspektionen. 
89

 Se dock avsnitt 3.1.4  nedan om misstänkt brottsligt förfarande upptäcks i samband med inspektion. 
90

 Sedan år 1999. 
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Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har rätt att uttala sig om konstaterade 

förhållanden, men nämnden har inga egentliga sanktionsbefogenheter mot den 

granskande myndigheten eller dess tjänstemän. Eftersom nämnden fått i uppdrag att 

verka för att brister i lag eller i annan författning avhjälps, är syftet med nämndens 

tillsyn snarare att upptäcka och genom lagstiftning rätta till systemfel. 

Regeringen har i sin tillsynsskrivelse föreslagit att tillsyn bör förenas med 

nyanserade sanktionsmöjligheter proportionerliga till de konstaterade bristerna. Vidare 

anges att det vid allvarliga brister borde vara möjligt för tillsynsmyndigheten att 

återkalla tillstånd eller, vid icke tillståndspliktig verksamhet, förbjuda verksamheten.
91

 

Av skrivelsen framgår att de sanktioner som finns vid olika tillsynsorgan också bör 

samordnas i syfte att uppnå en större enhetlighet. I skrivelsen lämnas också förslag om 

att införa nya sanktioner såsom anmärkning – vilket är jämförbart med uttalanden – 

kritik, erinringar och uttalanden vilka det inte finns någon rättslig skyldighet att följa.
92

 

Regeringen framhåller dock att ingripanden inte endast ska vara bestraffande utan att 

åtgärderna även ska ha en framåtsyftande funktion så att regler ska följas i framtiden.
93

 

Andra ingripandeåtgärder som regeringen föreslår är sanktionsavgifter och möjlighet att 

vid vite förelägga någon att medverka i utredning eller liknande.
94

 Också bestämmelser 

om underlåtenhet att ingripa samt preskriptionstid bör enligt regeringens bedömning 

kunna finnas i en tillsynsreglering.
95

 

 

 

2.3.7 Media och advokater 

 

I detta sammanhang bör också nämnas att både medias granskning och den granskning 

av Polisens arbete som advokater ägnar sig åt utgör rättslig kontroll av Polisens 

verksamhet, av inte obetydlig omfattning. Medias och advokaternas kontroll behandlas 

dock inte närmare i denna framställning.
96

  

 

                                                 
91

 Skr. 2009/10:79 s. 41. 
92

 A.a.s. 41. 
93

 A.a.s. 42. 
94

 A.a.s. 45 ff. 
95

 A.a.s. 48 ff. 
96

 Se dock avsnitt 7.1 nedan om medias påverkan för styrningen av Polisens verksamhet. 
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3 Närmare om tillsyn av regelefterlevnad vid Polisen 

 

3.1 Tillsynsbegreppet 

 

3.1.1 Definition av ”tillsyn” 

 

Det saknas en tydlig och enhetlig definition av tillsynsbegreppet.
97

 Att tillsyn används 

för att beskriva olika typer av aktiviteter har lyfts fram som en brist, bl.a. i tillsynen av 

Polisen.
98

 Kritiken grundar sig dels i att tillsynsbegreppet används istället för andra 

närliggande begrepp, dels i att definitionen av tillsyn inte är klarlagd.
99

 

 

 

3.1.2 Regeringens skrivelse till riksdagen 

 

Regeringen har i skrivelsen till riksdagen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn 

redovisat sin syn på hur en tillsynsreglering bör vara utformad; en snäv definition med 

avseende på regelefterlevnad. I skrivelsen anges nämligen att tillsynsbegreppet främst 

bör användas för verksamhet som avser:  

 

”[…] självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som 

följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om 

åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse.” 
100

 

 

Skrivelsen omfattar flera olika frågor på den offentliga tillsynens område. Riksdagen 

ställde sig bakom skrivelsen med tillägget att tillsynen bör bli tydligare och mer enhetlig 

och bygga på ett enhetligt tillsynsbegrepp.
101

 Enligt 2010 års förvaltningspolitiska 

proposition är skrivelsen såväl vägledande för arbetet att se över nuvarande 

                                                 
97 

I ambitionen att definiera tillsyn bör det beaktas att verksamheten vid tillsynsmyndigheter också kan 

komma att påverkas av EU-direktiv, vilket genom principen om EU-rättens företräde kan försvåra en 

nationell definition av tillsynsbegreppet. Att det inom EU saknas en definition av tillsynsbegreppet och att 

tillsyn används för olika ändamål och med skiftande innebörder kan ytterligare förstärka denna svårighet. 

Trots detta har regeringen tagit Tillsynsutredningens förslag som utgångspunkt för att definiera 

tillsynsbegreppets innebörd i svensk statsförvaltning. 
98

 Se bl.a. de särskilda rapporterna om tillsyn från Riksrevisionen (Riksdagens revisorers förslag 

angående tillsyn – innebörd och tillämpning, 1994/95:RR9) och från Riksrevisionsverket (Statlig tillsyn – 

ett förvaltningspolitiskt styrmedel, RRV 1996:10).  
99

 RRV 1996:10. Vidare har Riksrevisionen angett att ”tillsyn i första hand innebär kontroll av att lagar, 

förordningar och myndighetsföreskrifter efterlevs”, 1994/95:RR9 s. 2. 
100

 Skr. 2009/10:79 s. 1. 
101

 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, bet. 2009:10:FiU12. 
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tillsynsreglering som en utgångspunkt för när regler om tillsyn på nya områden 

utformas.
102

 

Bakgrunden till skrivelsen var de förslag som lämnades av 2006 års 

förvaltningskommitté,
103

 och som utgångspunkt för definitionen av tillsynsbegreppet 

användes den legaldefinition som Tillsynsutredningen föreslog.
104

 

 

 

3.1.3 Ordinär och extraordinär tillsyn 

 

För tillsyn med avseende på regelefterlevnad i Polisens verksamhet kan en distinktion 

göras mellan ordinär och extraordinär tillsyn. Tillsynen har nämligen olika karaktär 

beroende på vad som initierar den. Om tillsyn utövas oberoende av misstänkta brister, är 

den ordinär, till sin karaktär i huvudsak proaktiv. Om tillsyn av en verksamhet eller av 

en tjänstemans enskilda agerande utförs efter klagomål eller liknande, är tillsynen 

extraordinär och till sin karaktär reaktiv.
105

  

Traditionellt anses JO och JK vara extraordinära tillsynsorgan.
106

  

 

 

3.1.4 Utanför området för tillsyn 

 

Utanför området för tillsyn faller verksamhet som syftar till att stärka och åtgärda 

regelefterlevnad vid brottsligt förfarande.
107

 Sådan verksamhet är så pass ingripande och 

                                                 
102

 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, prop. 2009/10:175 s. 95 f. 
103

 Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté, SOU 2008:119. 
104

 SOU 2004:100 s. 50 f. 
105

 Gränsen mellan ordinär och extraordinär tillsyn, eller vad som är ordinära respektive extraordinära 

tillsynsorgan, är inte alltid självklar. Att dessa begrepp också ges skiftande innebörd vid olika tillfällen 

bidrar till att gränsen mellan dem blir otydlig. Ordinära tillsynsorgan är exempelvis skyldiga att utreda 

klagomål. I teorin har även de extraordinära tillsynsorganen möjlighet att utföra inspektioner eller 

liknande om de finner det vara påkallat. I praktiken kan det vara svårt att upprätthålla en tydlig gräns så 

att ett ordinärt tillsynsorgan endast utövar ordinär tillsyn. 
106

 Även konstitutionsutskottet kan, enligt 13 kap. 1 § RF, räknas som ett extraordinärt granskningsorgan 

om misstankar finns om att ansvarigt statsråd misskött någon del av departementets styrning av Polisen. 

Efter konstitutionsutskottets beslut sker den rättsliga prövningen av Högsta domstolen. 
107

 Skr. 2009/10:79 s. 5. Gränsen mellan vad som är tillsyn av regelefterlevnad eller inte verkar dock inte 

vara skarp. Ett uppmärksammat rättsfall på senare tid kan tjäna som illustrerande exempel (den 

dråpmisstänkte barnläkaren, mål nr B 1703-09, Solna tingsrätt, 2011-10-21). Den åtalade berättade om 

sådana brister i Polisens agerande under den tid hon var häktad att Polisen beslutade att lämna över fallet 

till åklagare samtidigt som JK beslutade att granska fallet. Den främsta anledningen till att JK valde att 

granska ärendet torde vara att Polisens agerande möjligen kan resultera i kritik från JK, även om 

agerandet inte skulle visa sig vara brottsligt. Att JK väljer denna väg kan troligen bero på att någon sådan 

möjlighet att rikta kritik inte finns inom ramen för den rättsliga tillsyn som i dag bedrivs vid 

Rikspolisstyrelsen.  
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misstankar om brott av polisanställda överlämnas till åklagare och därefter till 

avdelningen för internutredningar inom Polisen.
108

 

Också sådant som inte är brottsligt men ändå kan leda till arbetsrättsliga påföljder, 

t.ex. slarv, ligger utanför området för tillsyn och hanteras av personalansvarsnämnden 

(PAN) vilket kan resultera i sanktioner som exempelvis löneavdrag. 

Inte heller den granskning som en myndighets chef är skyldig att utföra enligt 

myndighetsförordningen omfattas av tillsynsbegreppet.
109

  

 

 

3.2   Legalitetsprincipen 

 
I detta sammanhang är det viktigt att understryka att tillsyn med avseende på 

regelefterlevnad har sin grund i legalitetsprincipen. Principen kommer till uttryck i bl.a. 

1 kap 1 § RF där det framgår att den offentliga makten utövas under lagarna. 

Förvaltningsmyndigheternas beslutanderätt förutsätter författningsstöd, och en del av 

verksamheten kan via regeringens restkompetens i 8 kap. 11 § RF regleras genom 

förordning.
110

 För betungande beslut följer av 8 kap. 2 § p. 2 RF ett principiellt krav på 

stöd i lag.
111

 Legalitetsprincipen ställer höga krav på kvaliteten i rättsliga avgöranden. 

Ur den enskilde medborgarens perspektiv är legalitetsprincipen, om den följs, en garanti 

för kvalitet i verksamhet vid rättstillämpande myndigheter, vilket inte minst gäller för 

polismyndigheterna. 

 

 

3.3 Tillsyn genom insynsråd  

 
Hos många myndigheter finns sedan år 2008 insynsråd som ska bistå myndighetschefen 

med råd och ha insyn i verksamheten. Denna insyn kan naturligtvis betraktas som en 

form av tillsyn men eftersom insynsråden inte har några beslutsbefogenheter blir en 

sådan tillsyn tämligen tandlös.
112

 

                                                 
108

 Polisorganisationskommittén föreslår i sitt betänkande att internutredningar i framtiden ska benämnas 

”särskilda utredningar”, SOU 2012:13 s. 276. 
109

 Sådan granskning bedrivs i andra syften, såsom kostnadseffektivitet. 
110

 Se t.ex. Strömberg s. 64. 
111

 Föreskrifter ska meddelas genom lag om förhållandet mellan enskilda och det allmänna under 

förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas 

personliga eller ekonomiska förhållanden, 2 § p. 2 8 kap. RF. 
112

 Se prop. 2009/10:175 s. 109 angående att insynsråd inte har några beslutsbefogenheter. 
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Jämfört med tillsyn kan insyn sägas vara en passiv form där insynsrådet fungerar 

som mottagare av information, ibland helt avhängigt av vad myndighetsledningen 

delger.
113

  

I viss utsträckning kan möjligen utfallet av insyns- och tillsynsverksamhet bli 

överlappande genom att utfallet av tillsynsmyndighetens verksamhet också kan 

underlätta insynen i verksamheten. Exempelvis fungerar polisstyrelserna med politiskt 

tillsatta ledamöter – utöver att de fattar övergripande beslut om inriktning och budget – 

dels som insynsorgan, dels har de en kontrollfunktion över polisverksamheten.
114

   

                                                 
113

 Exempelvis gör Strömberg inte någon åtskillnad mellan begreppen vilka behandlas under samma 

rubrik. Vidare anges inspektionsverksamheten vid JK och JO som medel för att utöva insyn i offentlig 

verksamhet. Strömberg s. 158. 
114

 Polisstyrelsernas roll behandlas inte närmare i denna uppsats. När Polisorganisationskommitténs 

förslag realiseras kommer också nuvarande polisstyrelser att avskaffas, se SOU 2012:13 s. 261 ff. 
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4 Utgångspunkter för framtida alternativ 

 

4.1  Styrningen av polisverksamheten 

 

4.1.1 Polismyndigheterna som statliga förvaltningsmyndigheter 

 

Av regeringsformen (RF) framgår att all offentlig makt utgår från folket, 1 kap. 1 §. 

Principen om folksuveränitet är grundläggande för vårt demokratiska statsskick och kan 

sägas binda samman statsförvaltningen med folket genom en uppdrags- och 

ansvarskedja.
115

 I kedjans sista steg kopplas statsförvaltningen till regeringen.
116

 

Förvaltningen ska förverkliga regeringens politik och i detta syfte har myndigheterna 

ålagts en lydnadsplikt, 12 kap. 1 § RF, men enskilda ärenden om myndighetsutövning 

och tillämpningen av lag har undantagits, och det är dessa begränsningar i 

lydnadsplikten som gör myndigheterna till viss del självständiga, 12 kap. 2 § RF. 

Med stöd av 1 kap. 6 § RF styr regeringen riket och är ansvarig inför riksdagen. I 

riket ingår statsförvaltningen och ur ett konstitutionellt perspektiv är det i sin roll som 

uppdragsgivare också regeringens ansvar att bestämmelser som lagts fast av riksdagen 

efterlevs. Som en försäkran om att så sker utövas tillsyn på uppdrag av regeringen för 

olika verksamhetsområden av förvaltningen.  

Nödvändigheten av extern ordinär tillsyn kan ändå ifrågasättas mot bakgrund av att 

det – enligt den svenska förvaltningsmodellen – är respektive myndighetslednings 

ansvar att se till att verksamheten fungerar, vari ingår uppföljning och kontroll. Här kan 

tilläggas att Sverige har ett litet regeringskansli med begränsade resurser och en stor 

statsförvaltning beståendes av fristående, och ofta stora, myndigheter. Att få en ökad 

kontroll över olika statliga verksamheter kan troligtvis vara en anledning till att 

regeringen alltmer ”bryter ut” tillsynen ur myndigheterna, vilket i förlängningen alltså 

riskerar att rubba den svenska förvaltningsmodellen. 

Myndigheterna som utgör Polisen är statliga förvaltningsmyndigheter under 

regeringen, men en utgångspunkt för diskussioner om myndighetsstyrning är att 

myndigheterna är olika.
117

 Det kan vara stora skillnader myndigheter emellan med 

avseende på verksamhetens art, hur repetitiv verksamheten är, vilken påverkan 

                                                 
115

 Politisk styrning – administrativ självständighet, SOU 1983:39, s. 16. 
116

 Med undantag för ett fåtal myndigheter som sorterar under riksdagen, se 12 kap. 1 § RF. 
117

 Se bl.a. Förvaltningsrättens grunder, Bohlin & Warnling-Nerep, s. 38. 
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myndighetens verksamhet har på samhället, hur mätbara resultaten är, myndighetens 

inre förhållanden, etc.
118

 

Konstruktionen med Rikspolisstyrelsen som central förvaltningsmyndighet gör 

möjligen uppdrags- och ansvarskedjan vad avser Polisen mer otydlig än för andra 

statliga verksamhetsområden.  

 

 

4.1.2 Polisorganisationens särskilda förutsättningar  

 

I avsnitt 2.1.3 ovan behandlades vad som skiljer polisorganisationen från övriga 

statsförvaltningen och hur dessa aspekter påverkar förutsättningarna att granska 

verksamheten. Till detta kan läggas att bestämmelserna som reglerar Polisens 

verksamhet är många, antalet lagar och förordningar uppgår till flera hundra, härtill 

kommer ett stort antal myndighetsinterna föreskrifter.  

Också den organisationskultur inom Polisen, som brukar lyftas fram av forskare, kan 

tala för att granskning av efterlevnad av regler – av rättssäkerhetsskäl – är särskilt viktig 

för att förhindra att kulturen får oönskade uttryck. Polisens våldsmonopol och i övrigt 

ingripande befogenheter ställer också skärpta krav på regelefterlevnad i verksamheten.  

Polisens uppdrag gör det särskilt viktigt att myndigheterna som tillsammans utgör 

Polisen följer de regler och riktlinjer som gäller för statliga förvaltningsmyndigheter. 

Hur välfungerande den rättsliga tillsynen över polisverksamheten är kan också ha 

inverkan på allmänhetens förtroende för Polisen.
119

   

Vad som sagts ovan gäller inte lika tydligt för alla delar av Polisens verksamhet och 

det kan därför vara intressant att närmare fundera på vilken del av verksamheten som 

möjligen är utmärkande för Polisen. Polisens uppgifter i 2 § polislagen kan vara en 

utgångspunkt för vilka av Polisens uppgifter som utgör ett led i vad som sagts ovan. Av 

paragrafen framgår att det till Polisens uppgifter hör att 

 

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller 

                                                 
118

 Se Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning, SOU 2007:75 s. 49 ff. 
119

 Se avsnitt 2.1.4 ovan om att drygt sex av tio svenskar har större än ”ganska eller stort förtroende” för 

Polisen. Om allmänhetens förtroende, se även not 203 nedan. Om det ökade intresset av Polisens 

verksamhet och om att Polisens verksamhet därigenom blivit allt mer politiserad, se Bringing the police 

back in, Hoogenboom (2009) s. 25 f. Studien har sin utgångspunkt i utvecklingen i Nederländerna men 

resonemangen kan till stor del också ha bäring för de svenska förhållandena.  
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säkerheten,
120

 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat, 

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd 

lämpligen kan ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. 

 

Mot bakgrund av vad som sagts om Polisens särdrag är det framför allt verksamhet 

inom punkten två och tre där regelefterlevnaden är särskilt viktig. Första punkten avser 

brottsförebyggande arbete och punkten fyra anger uppgifter i Polisens 

serviceverksamhet. 

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det särskilt viktigt att verksamhet granskas i de 

delar där Polisen har befogenheter som inskränker individens grundläggande fri- och 

rättigheter, som anges i RF kap. 2.
121

 

 

 

4.1.3 Konsekvenser av den nya polisorganisationen 

 

Ombildandet av polisorganisationen till en sammanhållen myndighet
122

 är en tydlig 

utgångspunkt för denna framställning, och i avsnitt 6.2 nedan behandlas närmare vilka 

konsekvenser den nya polisorganisationen får för tillsynen av verksamheten.  

Det är också sannolikt att Säkerhetspolisen ombildas till en fristående myndighet.
123

 

 

 

4.3 Om länsstyrelserna 

 
I länsstyrelsernas uppgifter ingår att utöva tillsyn vilket utgör cirka tio procent av 

länsstyrelsernas verksamhet.
124

 Under 1960-, 70- och 80-talen betonades ofta 

                                                 
120

 Verksamhet på detta område riktar sig framför allt till personer som inte är föremål för polisiära 

åtgärder på grund av brott, se Munck & Berggren, s. 33. 
121

 Jfr Helmius om integritetsbegreppet s. 96 ff., och särskilt om skyddet för den personliga integriteten i 

förhållande till regeringsformen s. 120 f. Se närmare om enskildas rättssäkerhet i förhållande till statens 

våldsmonopol, Jareborg s. 80. Om rättssäkerhetsbegreppets innebörd, se Zila s. 284 ff. 
122

 Regeringen har också föreslagit så i budgetpropositionen för 2013, prop. 2012/13:1, bilaga 4, s. 18. 

Riksdagen har antagit nämnda proposition. 
123

 Se SOU 2012:13 s. 307 ff. och SOU 2012:77. 
124

 Statens regionala företrädare – trender och scenarier, Statskontoret, 2010, s. 65. Se också 1 § 

förordningen (2007:825) med instruktion för länsstyrelserna. 
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länsförvaltningens roll för den statliga styrningen medan utvecklingen sedan 90-talet 

istället varit att minska länsstyrelsernas uppgifter.
125

  

Som nämnts i avsnitt 2.2.4 har flera utredningar på senare tid lämnat förslag om att 

åter stärka länsstyrelsernas funktion som tillsynsorgan. För närvarande har 

länsstyrelserna tillsynsansvar på cirka 30 områden.
126

  

Länsstyrelsernas tillsynsverksamhet har, som redogjorts för ovan, kritiserats genom 

åren.
127

 Länsstyrelserna har också själva framhållit att den egeninitierade tillsynen har 

blivit nedprioriterad på grund av bristande resurser.
128

 På regeringens uppdrag har 

länsstyrelsernas tillsynsverksamhet utvärderats och förslag lämnades om hur 

länsstyrelsernas tillsyn kunde göras tydligare och mer effektiv.
129

 Utredaren kom fram 

till att tillsynen bör koncentreras till färre länsstyrelser, vilket även hade föreslagits av 

koncentrationsutredningen,
130

 men utredaren såg skäl för att tillsynsverksamheten borde 

koncentreras ytterligare.
131

 Vidare föreslogs att vid sidan av somliga mer grundläggande 

uppgifter – som bör finnas vid varje länsstyrelse – skulle det finnas två typer av 

tilläggsuppdrag för länsstyrelserna; dels möjlighet att ansvara för tillsyn även utanför 

det egna länet, dels skulle experter med nationellt serviceansvar kunna finnas vid en 

eller flera länsstyrelser med uppgift att lämna stöd till övriga länsstyrelser avseende 

särskilt komplicerade tillsynsområden. 

Ett möjligt framtida scenario är att också länsstyrelserna bildar en sammanhållen 

myndighet,
132

 där dagens länsstyrelser organisatoriskt istället kommer fungera som 

regionkontor. De främsta skälen till att låta länsstyrelserna gå samman till en myndighet 

är att underlätta styrning och att minska skillnaderna i kvalitet mellan länsstyrelsernas 

verksamhet. I ett nyligen avlämnat betänkande om den statliga regionala 

förvaltningen
133

 föreslås att landets indelning i 21 län ska frångås och att det istället ska 

                                                 
125

 Bl.a. upphörde länsstyrelsernas tillsynsansvar för polismyndigheternas verksamhet år 1999. 

Länsstyrelserna har sedan 1990-talet åter en mer traditionell förvaltande/verkställande roll, se vidare 

Statens regionala företrädare – trender och scenarier, Statskontoret, 2010 s. 35.  
126

 A.a.s. 65. 
127

 Av bl.a. statliga utredningar och Riksrevisionen, se Statens regionala företrädare – trender och 

scenarier, Statskontoret, 2010 s. 53. 
128

 A.a.s. 35 och s. 53. 
129

 Uppdrag att följa upp och föreslå förbättringar av länsstyrelsernas tillsynsverksamhet, dnr. Fi 

2008/3093. 
130

 Koncentration av länsstyrelseverksamhet, Ds 2007:28. 
131

 Se rapporten Länsstyrelsernas tillsyn – dagsläge, möjliga förbättringar, framtidsutsikter, Länsstyrelsen 

i Östergötlands län 2009.  
132

 Statskontoret har presenterat förslaget ”Länsstyrelsen Sverige” i rapporten Statens regionala 

företrädare – trender och scenarier, Statskontoret 2010. 
133

 Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform, SOU 2012:81. 
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införas sju statliga regionala områden.
134

 Till följd av detta föreslås att flera olika 

länsstyrelser slås samman, till totalt elva länsstyrelser.
135

 Utredaren föreslår också att 

länsstyrelserna får en ny instruktion med tydligare uppdrag och att länsstyrelsernas 

tillsynsverksamhet ska stärkas. En utgångspunkt som anges för länsstyrelsernas tillsyn 

är att tillsynen ska vara betjänt av att utövas i närhet till verksamheten som är föremål 

för tillsyn och att tillsynsverksamheten ska gynnas av god lokalkännedom.
136

 Utredaren 

framhöll även att länsstyrelseorganisationen är den enda organisation som fortfarande 

(efter att Polisen ombildas) är uppdelad i 21 myndigheter med koppling till 

länsindelningen. 

                                                 
134

 A.a.s. 15 f. 
135

 A.a.s. 18. 
136

 A.a.s. 198 f.  
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5 Jämförande perspektiv 

 

5.1 Tillsyn över andra myndigheter 

 

5.1.1 Bakgrund till utblicken 

 

Statliga tillsynsmyndigheter finns inom i stort sett alla områden i samhället. Ett 90-tal 

myndigheter arbetar i dag helt eller delvis med tillsyn i någon form.
137

 Myndigheterna 

nedan är samtliga särskilda tillsynsmyndigheter och är organisatoriskt fristående från 

den myndighet som är föremål för tillsynen.  

Avsikten med detta avsnitt är dels att ge en närmare redogörelse för hur särskilda 

tillsynsmyndigheter utformats, dels att se i vilken utsträckning det går att hämta ledning 

för utformandet av tillsyn över Polisens verksamhet från andra områden. 

 

 

5.1.2 Tillsynsmyndigheter 

 

Statens skolinspektion (Skolinspektionen) 

År 2008 bildades Skolinspektionen. Tidigare omfattades inspektionsverksamheten av 

Skolverkets uppdrag. Skolinspektionen ska genom granskning av huvudmän och 

verksamheter på skolområdet verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får 

tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg 

miljö, 1 § förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion 

(Skolinspektionens instruktion). Vid sidan av sitt granskningsuppdrag ska 

Skolinspektionen bidra till goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande. 

Myndigheten ska också bidra till att studieresultaten förbättras. Att myndigheten har 

ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning regleras vid sidan av instruktionen också i    

26 § skollagen (2010:800), 2 § Skolinspektionens instruktion. Myndighetens uppdrag 

innefattar dels tillsyn över verksamheten, dels även kvalitetsgranskning. I lagtexten görs 

en åtskillnad mellan dessa begrepp. En viktig organisatorisk skillnad mellan 

polisverksamheten och skolverksamhet är att den senare är kommunal, och 

Skolinspektionen utför således statlig tillsyn över kommunal verksamhet. Vidare ska 

                                                 
137

 Se Tillsynsforums hemsida, www.tillsynsforum.se. 
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inspektionen bedriva sin verksamhet utifrån utgångspunkter som jämställdhet och 

mänskliga rättigheter, 7 § Skolinspektionens instruktion.
138

  

Skolverksamhet är tillståndspliktig, och Skolinspektionen har befogenheter att 

bevilja, respektive dra in, tillstånd och rätt till bidrag, 5 § Skolinspektionens instruktion. 

Myndighetens möjligheter till ingripandeåtgärder, som kan innebära att en verksamhet 

som inte bedrivs på ett korrekt sätt kan komma att läggas ned, är jämförelsevis 

långtgående. 

Myndigheten leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd. Inom 

myndigheten ska det finnas en barn- och elevombudsman som på olika sätt ska ta 

tillvara enskilda barns och elevers rätt, 12 § Skolinspektionens instruktion. 

Myndigheten ska publicera resultaten av sitt arbete om tillsyn och kvalitetsgranskning 

och lämna dessa till de granskade verksamheterna, 4 § Skolinspektionens instruktion. 

 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 

Inspektionen för socialförsäkringen tillkom år 2009.
139

 Myndighetens uppdrag är att 

värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet genom att utföra 

systemtillsyn och effektivitetsgranskning, 1 § förordningen (2009:602) med instruktion 

för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF instruktion). Föremål för myndighetens 

tillsyn är den verksamhet som bedrivs vid Försäkringskassan, de delar av 

Pensionsmyndighetens verksamhet som inte står under Finansinspektionens tillsyn, 

samt verksamhet vid Skatteverket som avser beslut om pensionsgrundande inkomst,      

2 § ISF instruktion. Inspektionen för socialförsäkringen får också utföra systemtillsyn 

och effektivitetsgranskning av verksamhetsområden som gränsar till socialförsäkringens 

område, 3 § ISF instruktion. 

Myndigheten leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd. 

Myndigheten har en rapportskyldighet som består i att inspektionen löpande till 

regeringen ska redovisa sina resultat efter systemtillsyn och effektivitetsgranskning,    

11 § ISF instruktion. 

                                                 
138

 Också Polisen ska i sitt arbete värna om allas lika värde vilket bl.a. kommer till uttryck i den 

värdegrund som beslutades i Rikspolisstyrelsens verksamhetsplan 2008, s. 11. Skolverksamhet och 

polisverksamhet är dock annorlunda till sin karaktär. 
139

 Det första initiativet till att bilda ISF togs av regeringen i budgetpropositionen för år 2007, prop. 

1996/97:1. 
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I motiven till inrättandet av ISF framhölls att omfattningen av 

socialförsäkringssystemet medförde att det var fråga om stora transaktioner och därför 

var en extern granskning motiverad, framför allt med avseende på effektivitet.
140

 

 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bildades år 2004. Myndigheten ansvarar för 

tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens 

handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen,                    

1 § förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för 

arbetslöshetsförsäkringen (IAF instruktion). Förutom denna granskning ska 

myndigheten påtala de brister till Arbetsförmedlingen som myndigheten funnit i sin 

granskning, 2 § p. 4 IAF instruktion. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska 

också verka för att arbetslöshetsersättning betalas ut endast till den som är berättigad,    

2 § p. 5 IAF instruktion, samt följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område 

och ta initiativ till åtgärder som denna uppföljning ger anledning till,                              

2 § p. 6 IAF instruktion. 

Myndigheten leds av en generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd. 

Motiven till att IAF skapades var säkerställa likabehandlingen av de försäkrade och 

att stärka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen.
141

 

 

 

5.1.3 Samordning av olika tillsynsorgan 

 

I regeringens tillsynsskrivelse lyftes frågan om hur olika tillsynsorgan ska samordnas.
142

 

Regeringen skriver att samordning av olika tillsynsorgans verksamheter inte bör 

särregleras i sektorsvisa tillsynsregleringar,
143

 utan att de riktlinjer som finns i 

förvaltningslagen
144

 och myndighetsförordningen
145

 är tillräckliga.  

                                                 
140

 21+1→ 2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen, SOU 2008:10 

s. 41. 
141

 Se Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen, prop. 2001/02:151 s. 24. Resonemangen grundades på 

principen om enskildas rättsäkerhet inom arbetslöshetsförsäkringen, se prop. 2001/02:151 s. 17. 
142

 Skr. 2009/10:79 s. 24 f. 
143

 Med sektorsvis reglering avses i skrivelsen gemensamma tillsynsregler för en viss sektor av samhället, 

vilka samlas i en särskild sektorslag, skr. 2009/10:79 s. 5. 
144

 Av 6 § förvaltningslagen (1986:223) framgår att varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp 

inom ramen för den egna verksamheten. 
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För de allra flesta av de tillsynsmyndigheter som behandlas i denna uppsats saknas 

det bestämmelser om fördelning av tillsynsansvar i form av samordning eller samverkan 

mellan tillsynsmyndigheten och andra tillsynsorgan med tillsynsansvar över samma 

verksamhetsområde. Det finns däremot regler om samverkan i betydelsen att olika 

förvaltningsmyndigheter åläggs en uppgiftsskyldighet mot tillsynsmyndigheten samt att 

på andra sätt bistå myndigheten.
146

  

I ISF:s instruktion finns emellertid en samverkansbestämmelse med avseende på 

andra tillsynsmyndigheter som kan beröras av inspektionens verksamhet,                       

4 § ISF instruktion. Också i Skolinspektionens instruktion finns en samverkansparagraf; 

inspektionen ska samverka med Statens skolverk och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Ingen av dessa myndigheter har dock något tillsynsansvar.
147

 

Myndigheter som bedriver statlig tillsyn kan också ingå i nätverket Tillsynsforum 

som är tänkt att fungera som en plattform där tillsynsmyndigheter kan utbyta 

erfarenheter och arbetsmetoder. Forumet leds av en styrgrupp i vilken ett tiotal 

myndigheter finns representerade.
148

 Flertalet av de aktörer som i dag utövar tillsyn på 

regeringens uppdrag är medlemmar i nätverket, däribland Rikspolisstyrelsen. 

 

 

5.2  Internationell jämförelse 

 

5.2.1 Den internationella utblickens begränsningar 

 

Internationella jämförelser av polisverksamhet kan vara vanskliga att göra eftersom 

uppgiftsfördelningen mellan Polisen och andra organisationer skiljer sig åt mellan 

länder. Även brottsligheten ser olika ut i olika länder och det finns också skillnader i hur 

lagstiftningen är utformad. Vidare skiljer sig länder åt med avseende på hur 

förvaltningen är organiserad. Skillnader i kultur och historia bör också beaktas vid 

jämförelser mellan länder.  

Sammantaget är erfarenheter från hur tillsynen över Polisen ser ut i andra länder 

endast av begränsat värde. Men det kan ändå vara motiverat med en kort översikt av hur 

                                                                                                                                               
145

 Av 6 § st. 2 myndighetsförordningen (2007:515) framgår att myndigheter ska verka för att genom 

samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda och för staten 

som helhet. 
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 Se t.ex. 4 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet och 10 § lagen om 

Justitiekanslerns tillsyn. 
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 Se förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk och förordningen (2011:130) med 

instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
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 Se Tillsynsforums webbplats, www.tillsynsforum.se. 
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tillsynen av Polisen ser ut i Finland, Norge och Storbritannien (England och Wales). De 

förra eftersom länderna liknar de svenska förhållandena och den senare eftersom en 

särskild tillsynsmyndighet finns för tillsyn av Polisens verksamhet.  

 

 

5.2.2 Finland 

 

Den finska polisen leds av inrikesministeriet. Sedan år 2009 är Polisen uppdelad i        

24 polisinrättningar och sedan år 2010 är Polisstyrelsen central förvaltningsmyndighet 

för Polisen. Polisstyrelsen tog då över en del uppgifter som tidigare funnits vid 

Inrikesministeriet. Syftet med de senaste årens omorganisation är att den finska 

offentliga förvaltningen ska bli mer effektiv, tydlig och ändamålsenlig,
149

 och Polisens 

organisation renodlades genom att Inrikesministeriets roll har ändrats till att omfatta 

endast strategisk ledning och att antalet polisenheter har minskats. Polisens uppgifter 

finns reglerade i polislagen, polisförvaltningslagen och statstjänstemannalagen. Antalet 

anställda uppgår till cirka 11 000 varav knappt 7 600 är poliser. 

Tillsyn av polisverksamheten bedrivs i huvudsak av JO och JK som granskar den 

offentliga verksamheten. Ombudsmännen har i stort sett motsvarande rättigheter och 

skyldigheter som de svenska ombudsmännen. Polisorganisationens högsta ledning har 

ansvar för tillsyn av några verksamhetsområden, exempelvis användning av vissa 

tvångsmedel. I övrigt finns inte inom finsk polis någon författningsreglerad tillsyn av 

verksamheten. Polisledningen ska däremot årligen rapportera till JO om 

tillsynsverksamheten.
150

 

 

 

5.2.3  Norge 

 

År 2000 kom Politireform 2000, som var ett reformförslag som bl.a. syftade till att 

minska antalet polisdistrikt. I reformen behandlades också frågor om tillsyn och 

kontroll. Införandet av Politidirektoratet var den största förändringen av Politireform 

2000. 

Polisorganisationen i Norge utgörs av en sammanhållen myndighet vilken är indelad 

i 27 polisdistrikt och leds av Justis- och politidepartementet (att jämställa med svenska 
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 Se Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av polisförvaltningslagen 

och av vissa lagar som har samband med den,  RP 58/2009 s. 7. 
150

 SOU 2003:41 s. 229. 
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Justitiedepartementet) samt Politidirektoratet (att jämställa med svenska 

Rikspolisstyrelsen). På lokal nivå hör åklagarna organisatoriskt till polisorganisationen 

varför Polisens organisation ibland beskrivs som tvåspårig.
151

 Varje polisdistrikt leds av 

en polismästare, vilken också fungerar som åklagare på den lokala nivån.  

Med undantag för säkerhetstjänsten är polisdistrikten och de särskilda 

förvaltningsorganen underställda Politidirektoratet. Verksamhet som hänför sig till 

brottsutredning och liknande är underställda Åklagarmyndigheten. Utvecklingen i 

Norge har varit mot färre polisenheter och tydligare ansvarsfördelning. Också i Norge 

arbetar man för en mer enhetlig statsförvaltning. Antal anställda vid den norska polisen 

är cirka 12 000. Justis- och politidepartementet har i uppgift att förvalta och följa upp 

regelverken och Politidirektoratet ska säkerställa att de politiska målen uppnås. I Norge 

finns en utvecklad egenkontroll av verksamheten, bl.a. genom legalitetskontroller och 

rättsäkerhetsbedömningar. Att polis- och åklagarverksamhet i stora delar är integrerad 

är ytterligare ett sätt för kontroll av polisverksamhet. I Norge lyfter man också fram 

domstolskontrollen som en viktig del i granskningen av Polisens verksamhet.  

Politidirektoratet har tillsynsansvar för Polisens verksamhet i de delar som inte 

innefattar brottsutredningar, vilka istället står under tillsyn vid överordnad 

åklagarmyndighet. Politidirektoratet har därigenom en stor del av ansvaret för tillsyn av 

Polisens regelefterlevnad. Liksom svenska Rikspolisstyrelsen bedriver Politidirektoratet 

inspektionsverksamhet, och har styrningsdialoger med polismästarna i respektive 

distrikt. Inspektionsverksamheten är däremot mer inriktad på granskning av hur uppdrag 

utförs än i Sverige. Regler om tillsyn finns i bl.a. polislagen och åklagarinstruktionen.  

Andra tillsynsorgan som utövar tillsyn över polisverksamheten är Riksrevisionen, 

Stortingets ombudsman (motsvarande JO) och Datainspektionen.
 152

  

 

 

5.2.4 Storbritannien (England och Wales)
153

 

 

Storbritannien är uppdelat i flera separata rättssystem. Vad gäller polisverksamhet har 

England och Wales i stora delar samma system. Polisorganisationen i Storbritannien har 

till skillnad från de nordiska länderna traditionellt varit mer decentraliserad, och 
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 På central nivå är åklagarväsendet och polisväsendet skilda från varandra, SOU 2003:41 s. 231. 
152

 SOU 2003:41 s. 231-234. 
153

 För en överblick av hur kontrollsystemet har växt fram i Storbritannien och USA se When police 

investigate police: A view from complainants, Landau, T. (1996).  

.  
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nuvarande polisorganisation består av 43 regionala enheter.
154

 Polisverksamheten är 

delvis finansierad med statliga medel.  

Polisen i England och Wales står inför en organisationsförändring där nuvarande 

polisledning – polisstyrelserna – kommer att ersättas med direktvalda polischefer i syfte 

att medborgarna ska kunna utkräva ansvar för verksamheten genom en demokratisk 

process, till skillnad från dagens ordning då sådant ansvarutkrävande närmast sker på 

byråkratisk väg. 

För tillsyn av Polisens finns en särskild organisation Her Majesty's Inspectorate of 

Constabulary (HMIC) vars syfte är att utöva tillsyn av polisens verksamhet för 

allmänhetens räkning. Tillsynen sker i huvudsak genom inspektioner och annan 

övervakning och är inriktad på effektivitet, resultat och efterlevnaden av nationella 

åtaganden. Avseende England och Wales sorterar HMIC under inrikesdepartementet
155

 

och inspektionerna ska som regel godkännas av inrikesministern eller en polischef. 

HMIC leds av en s.k. Chief Inspector. Tillsynsverksamheten går ut på att övervaka 

verksamheten, med syfte att verka för förbättringar. Resultatet av tillsynen redovisas i 

rapporter till inrikesministern och polischefer.
156

 HMIC förfogar inte över några 

sanktioner eller andra tvingande åtgärder, men polischeferna behöver kommentera 

rapporterna, som också publiceras för allmänheten. 

Vid sidan av HMIC finns också sedan år 2004 The Independent Complaints 

Commission (IPCC) vars verksamhet påminner mer om de nordiska ombudsmännens, 

genom att IPCC tar emot klagomål från allmänheten och driver enskilda ärenden.
157
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 Den kanske mest välkända är Scotland Yard vilken ansvarar för polisverksamheten i London (med 

undantag för London city) och som ska bistå övriga polisenheter med särskild kompetens, eg. 

Metropolitan Police. 
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 Att notera är att motsvarande organisation i Skottland, Her Majesty's Inspectorate of Constabulary for 

Scotland (HMICS) är oberoende i förhållande till regeringen. 
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 Se bl.a. HMIC Annual Report 2011/12 s. 4 f. 
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 IPCC ska vara ett oberoende organ i förhållande till statsmakterna, Polisen och de klagande i syfte att 

öka allmänhetens förtroende för Polisen. Också brottsutredningar avseende polisanställda – motsvarande 

den svenska internutredningsverksamheten – handhas av IPCC. 
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6 Vilka problem finns med nuvarande ordning 

 

6.1  Om nuvarande tillsyn 

 

6.1.1 Ordinär tillsyn med flera syften  

 

Tillsyn av Polisens verksamhet bedrivs i dag med olika syften och omfattar en rad 

aktiviteter. I huvudsak bedrivs tillsynsverksamhet med avseende på regelefterlevnad och 

effektivitetsgranskning.
158

 Men tillsyn används också som styrmedel
159

 och som 

benämning på annan utvärderande verksamhet.  

Polisens verksamhet är i hög grad regelstyrd vilket innebär att endast tillsyn som 

enbart är inriktad på regelefterlevnad är mycket omfattande.  

Tillsyn med avseende på regelefterlevnad kan missgynnas av att tillsynsbegreppet för 

Polisen har fått en vidare innebörd än för övrig statlig verksamhet, jfr 7 § polislagen.
160

 

De olika tillsynssyftena är inte nödvändigtvis motstridiga, men att bedriva tillsyn med 

parallella syften och utan tydlig uppdelning mellan olika syften, riskerar att undergräva 

granskningen med avseende på regelefterlevnad, vilket kan få följder för rättsäkerheten. 

Bland andra har JO kritiserat tillsynen vid Rikspolisstyrelsen för att handla om annat än 

rättssäkerhetsfrågor, för att den sällan inriktats på granskning av handläggningen av 

enskilda ärenden och att den ordinära rättsligt inriktade tillsynen av 

brottsutredningsverksamheten är otillräcklig.
161

 Tillsynen av Polisen har också på annat 

håll kritiserats för att inte i tillräcklig utsträckning uppmärksamma rättssäkerhetsfrågor, 

men det har samtidigt framhållits att det är svårt att redovisa rättssäkerhetens 

utveckling.
162

 

Värt att notera är att regeringen i det tidigare refererade beslutet från år 2009 har 

lämnat i uppdrag till Rikspolisstyrelsen att använda tillsyn som ett mer aktivt styrmedel. 
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 Den främsta anledningen till att tillsyn är inriktad på dessa områden är sannolikt att rättsäkerhet och 

effektivitet är de två främsta förvaltningspolitiska målen, vilka ofta ställs i både motsats- och 

beroendeförhållande till varandra. Se vidare om förhållandet mellan rättssäkerhet och effektivitet samt 

betydelsen av det allmännas förtroende i detta sammanhang, Strömberg s. 156 f. Om effektivitet och 

rättssäkerhet, se även Helmius s. 263 ff. 
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 Regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen år 2009 bestod av att använda tillsyn mer aktivt som ett 

styrmedel. Se regeringens beslut den 26 november 2009, Ju2009/9595/PO. 
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 Jfr t.ex. med Åklagarmyndigheten vars tillsyn har en mer rättslig inriktning, se förordningen 

(2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten och Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna 

råd om rättslig tillsyn ÅFS 2012:2. 
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 JO dnr 1418-99 m.fl.  
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 Riksrevisionens förslag till riksdagen angående organisationsförändringar inom rättsväsendet, 

1999/2000:RR7. 



41 

 

Detta uppdrag överensstämmer inte med innehållet i regeringens tillsynsskrivelse som 

lägger fast riktlinjer för ett enhetligt tillsynsbegrepp med inriktning på regelefterlevnad. 

En förklaring till de skilda signalerna från samma avsändare (regeringen) kan vara att 

uppdraget till Rikspolisstyrelsen i november 2009 ligger i linje med vad som innefattas i 

styrelsens nuvarande tillsynsansvar,
163

 samt att vid tiden för beslutet skrivelsen ännu 

inte hade beslutats.
164

  

Av rättssäkerhetsskäl är det naturligtvis också önskvärt att brister i lagstiftningen 

som upptäcks genom tillsyn avhjälps. För Polisen är det främst JK som har ansvar för 

att upptäcka systemfel i lagstiftningen, men JK tvingas, som sades ovan, att ”prioritera 

hårt”.  

Effektivitetsgranskning, utvärdering och måluppfyllelse är faktorer i den strategiska 

styrningen av verksamheten, och granskning för dessa syften bör, som sagts, tydligt 

vara skild från att granska regelefterlevnaden i verksamheten. Möjligen kan nyss 

nämnda regeringsuppdrag bidra till att tillsynen vid Polisen bedrivs med olika syften, 

vilket leder till otydligheter om syftet med den specifika granskningen.  

 

 

6.1.2 Tillsynens brister i självständighet 

 

Ansvaret för den ordinära tillsynen av Polisens verksamhet finns, som konstaterats 

ovan, i dag hos Rikspolisstyrelsen. I förhållande till polismyndigheterna finns ett visst 

mått av självständighet i Rikspolisstyrelsens tillsyn då det är fråga om olika 

myndigheter. Men trots att Rikspolisstyrelsen är organisatoriskt fristående från de 

polismyndigheter som granskas är styrelsen ändå en del av polisväsendet. Att tillsynen 

av polisverksamheten finns i huvudsak vid den centrala förvaltningsmyndigheten kan 

vara en konstruktion som inte svarar mot regeringens krav på ”självständig granskning” 

av regelefterlevnad i verksamheten,
165

 något som också kan vara problematiskt ur 

rättsäkerhetssynpunkt.  

Ett annat exempel på samma problematik är tillsyn som riktas mot den egna 

myndigheten, exempelvis genom inspektioner. Denna tillsyn är än mindre 

självständig
166

 och verksamheten vid Rikspolisstyrelsen står i dag inte under någon 
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 Enligt polislagen. 
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 Beslutet är daterat november 2009 och skrivelsen överlämnades till riksdagen först i december 2009. 
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 Skr. 2009/10:79 s. 1.   
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 Se exempelvis Inspektion av Rikskriminalpolisen, Rikspolisstyrelsen, 2011-03-31 dnr. STA-128-

1839/10. 
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självständig ordinär tillsyn. Något som också kritiserats av Kommittén om tillsynen 

över polis och åklagare, med hänvisning till att det inte var oproblematiskt att 

Rikspolisstyrelsen utövade tillsyn samtidigt som myndigheten bedrev egen operativ 

verksamhet.
167

  

Om det anses vara viktigt med en självständig tillsyn – i bemärkelsen extern – kan 

det i praktiken vara svårt för Rikspolisstyrelsen att på ett tillfredställande sätt uppfylla 

sina tillsynsuppgifter med anledning av de begränsningar i tillsynens självständighet 

som följer av att Rikspolisstyrelsen är en del av polisväsendet. 

 

 

6.1.3 Otydliga och otillräckliga medel för tillsyn 

 

Som tidigare nämnts bedriver Rikspolisstyrelsen tillsyn genom inspektioner och 

dialoger. Inget av dessa är något särskilt tydligt eller effektivt verktyg för att bedriva 

tillsyn av regelefterlevnad.  

Styrelsens inspektioner kan till viss del tappa i auktoritet som tillsynsmedel genom 

att det saknas möjligheter till tvingande rättelse av inspektionsrapportens åtgärdsförslag. 

I handläggningen av inspektionsrapporten bedömer nämligen den granskade 

myndigheten om någon åtgärd ska vidtas vid den egna myndigheten.  

Också de dialoger som Rikspolisstyrelsen löpande har med länspolismästarna är ett 

otydligt medel för att granska regelefterlevnaden i verksamheten. 

 

 

6.1.4 Förstärkt tillsyn för särskilt integritetskänsliga områden  

 

Den förstärkta tillsyn som finns hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden verkar 

fungera väl. Till viss del kan det dock vara problematiskt med den överlappning av 

tillsyn som finns med Datainspektionens tillsynsuppdrag, vilket konstaterats ovan. 

 

 

6.1.5 Extraordinär tillsyn 

 

Vad gäller den extraordinära tillsynen finns mot bakgrund av de extraordinära 

tillsynsorganens ställning och den extraordinära tillsynens karaktär, inte motsvarande 

problematik som redogjorts för ovan gällande den ordinära tillsynen. Möjligen kan de 
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begränsade resurserna för tillsynsverksamhet och belastningen av ärenden anses vara 

problematiskt, framför allt vid JK. 

 

 

6.2 Efter organisationsförändringen av Polisen  

 
När Polisens verksamhet samlas inom en myndighet förstärks vad som sagts ovan 

angående tillsynens bristande självständighet. Den tillsyn som finns hos 

Rikspolisstyrelsen och som i dag har ett visst mått av självständighet – genom att i 

formella termer vara extern – kommer att finnas inom den nya myndigheten och det 

externa inslaget går då förlorat. Tillsyn inom den egna organisationen, där poliser 

granskar poliser, riskerar att kritiseras för att ta ovidkommande hänsyn och kan 

möjligen få konsekvenser för förtroendet för tillsynen av Polisens verksamhet. 

Vad gäller förutsättningarna för den extraordinära tillsynen borde de inte ändras i 

någon större utsträckning till följd av den nya organisationen för Polisen. Möjligen kan 

sådan tillsyn snarare gagnas av en tydligare ansvars- och styrkedja.  

Därtill kommer att skillnader i regeltillämpning mellan olika polismyndigheter 

sannolikt minskar genom att tolkningsutrymmet, för exempelvis Rikspolisstyrelsens 

rekommendationer, utgår.  
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7 Analys av framtida alternativ  

 

7.1  Utöka tillsynen för Polismyndigheten 

 
Den tillsyn som Polisen själv utövar fyller en viktig funktion, och oavsett hur tillsynen 

av Polisen är utformad i övrigt bör granskning med avseende på regelefterlevnad finnas 

kvar i den egna organisationen. Som nämnts är också en utgångspunkt att en myndighet 

ansvarar för alla delar av sin verksamhet, och också mot denna bakgrund har 

polisorganisationen ett ansvar för att erforderlig tillsyn finns. Från samma utgångspunkt 

bör Polismyndigheten inte fråntas några granskningsuppgifter, utan ska kunna inrikta 

och styra granskningen där det finns indikationer på att det finns brister. I tillsynens 

funktion att garantera att verksamheten sker på korrekt sätt är det av värde, inte minst 

för Polisen, att utreda varför ett enskilt ärende inte behandlats på rätt sätt. Bidragande 

orsaker till felaktig regeltillämpning kan vara hög arbetsbelastning, felaktig uppfattning 

om hur lagen ska tillämpas, allmän inkompetens eller systemfel. 

En annan fråga är om en utökad och mer renodlad tillsyn av regelefterlevnad inom 

den egna organisationen kan vara tillräckligt för att säkerställa regelefterlevnaden inom 

Polisen.  

Vad som talar för att utöka Polisens interna kontroll är att Rikspolisstyrelsen för 

närvarande är den myndighet som för regeringens räkning utövar regelmässig tillsyn av 

Polisen. Polisen har av naturliga skäl också en god kännedom om verksamheten och den 

omfattande polisorganisationen, vilket ger goda förutsättningar att bedriva tillsyn. 

Genom att rikspolischefen i en samlad myndighet tydligare kommer att ha ansvar för 

hela verksamheten – och för regelefterlevnaden – får polisledningen starkare incitament 

för en bättre tillsyn. Också förutsättningarna att bedriva tillsyn förbättras om ansvars- 

och styrkedjan i Polisen blir mer rak.
168

 

I detta sammanhang kan också nämnas att Polisen är medialt mycket 

uppmärksammad särskilt i den brottsbekämpande verksamheten vilket i sig innefattar 

kontroll, och också av denna anledning finns incitament för myndigheten till god 

kontroll av regelefterlevnaden. 

Tillsynen inom Polisen med avseende på regelefterlevnad har dock en del brister i 

dag, som identifierats i kap 6 ovan, framför allt genom otydliga medel för att öva tillsyn 
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 En utvärdering av genomförda enmyndighetsreformer har visat att bl.a. enhetligheten har förbättrats i 

myndigheterna, se Från många till en – sammanslagningar av myndigheter, RiR 2010:3 s. 85 ff. 
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och att tillsyn bedrivs med flera syften samtidigt. Tillsyn inom den egna organisationen 

uppfyller inte heller kraven på självständighet i den bemärkelse som finns i regeringens 

tillsynsskrivelse.
169

 Om förtroendet för tillsynen (och i förlängningen för 

polisverksamheten) är kopplat till graden av självständighet kan förtroendet komma att 

påverkas negativt när Polisen bildar en enmyndighet. Otydligheten i tillsynens syften 

och de svaga medlen för tillsyn är dock inte direkt kopplade till graden av 

självständighet av tillsynen, utan bör kunna åtgärdas inom ramen för den egna 

organisationen.  

Många skäl talar därför för att tillsyn med avseende på regelefterlevnad bör finnas 

kvar vid Polisen, tillsammans med annan regelmässig granskning såsom ekonomisk 

kontroll, effektivitetsgranskning etc. Tillsynen bör också förstärkas och förbättras med 

avseende på att hålla isär olika syften med tillsyn och bedriva en mer renodlad tillsyn av 

regelefterlevnad.    

Vid myndigheten bör också finnas ett etiskt råd, motsvarande det som i dag finns vid 

Rikspolisstyrelsen. Även om ett sådant organ endast är av rådgivande karaktär kan det 

få ett inflytande genom att Polisen i praktiken knappast kan genomföra en åtgärd som 

rådet har ansett vara oetisk. Ett etiskt råd har på så sätt också en kontrollfunktion i 

organisationen så att inte Polisen missbrukar sina befogenheter, och rådet kan också 

inge ökat förtroende hos allmänheten för Polisens ställningstaganden i olika frågor. 

 

 

7.2 En särskild tillsynsmyndighet 

 

7.2.1 En särskild tillsynsmyndighet för Polisen 

 
En förutsättning för en väl fungerande tillsyn är att tillsynsverksamheten har ett högt 

förtroende. Ur ett medborgarperspektiv är det rimligt att anta att ju längre bort tillsynen 

i organisatoriskt hänseende är från tillsynsobjektet desto större blir förtroendet för 

tillsynen. Sannolikt mot bakgrund av att risken minskar för rollkonflikter som kan 

uppkomma vid intern tillsyn, även om tillsynsverksamheten i praktiken är skild från den 

operativa verksamheten, både organisatoriskt och geografiskt.  
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En särskild tillsynsmyndighet utanför polisväsendet har på så sätt förutsättningar att 

bedriva saklig och opartisk tillsyn som omfattas av allmänt förtroende.
170

  

Som en följd av om det inrättas en särskild tillsynsmyndighet kommer också all 

verksamhet
171

 som bedrivs vid Polisen att – i enlighet med regeringens definition
172

 – 

stå under en självständig ordinär tillsyn, även den verksamhet som i dag finns hos 

Rikspolisstyrelsen, se vad som sagts i avsnitt 6.1.2 ovan.  

Om en tillsynsmyndighet inrättas, kommer sannolikt tillsynsuppdraget att regleras i 

en instruktion
173

 för myndigheten vilken ska tydliggöra tillsynsmyndighetens uppdrag 

med avseende på ansvarsområde, uppgifter, ledningsform
174

 och andra för 

verksamheten specifika förhållanden.  

På grund av polisverksamhetens karaktär är det inte möjligt att detaljstyra det 

operativa arbetet, och delar av Polisens verksamhet har därför legitimitet utifrån 

principer, såsom proportionalitets- och behovsprinciperna.
175

 För Polisens 

våldsanvändning finns en generalklausul, 10 § p. 7 polislagen där förhållandevis 

vanskliga bedömningar kan behöva göras i det enskilda fallet, och av denna anledning 

kan inte en tillämpning av reglerna vara alltför statisk.
176

  

Polisverksamhetens karaktär påverkar tillsynsmyndighetens karaktär, och med 

hänsyn till vad som sagts bör därför såväl god juridisk kompetens som goda kunskaper 

om Polisens verksamhet och metoder vara en förutsättning vid en tillsynsmyndighet. 

Men att i myndighetens instruktion reglera vilken kompetens som ska finnas kan vara 

                                                 
170

 Möjligen kan man argumentera för att självständig tillsyn har störst sannolikhet att påverka 

allmänhetens förtroende för Polisens verksamhet på grund av själva förekomsten av sådan tillsyn. 
171

 Med undantag för om viss verksamhet undantas. 
172

 Skr. 2009/10:79 s. 1. 
173

 Sedan Styrutredningens förslag om att instruktionen ska vara det centrala dokumentet för regeringens 

styrning av myndigheterna, är det numera i den enskilda myndighetens instruktion som myndighetens 

uppdrag framgår. Se vidare SOU 2007:75 s. 20 f. 
174

 Om ledningsform för en särskild tillsynsmyndighet kan sägas att en s.k. enrådighetsmyndighet 

framstår som det mest lämpliga alternativet då det är den enda ledningsformen som kan kombineras med 

insynsråd, vilket är till fördel om parlamentarisk kontroll ska finnas i tillsynsmyndighetens verksamhet, se 

prop. 2009/10:175 s. 109 f. 
175

 Proportionalitetsbedömningar måste dock göras inom ramarna för vad lagstiftaren föreskrivit. I doktrin 

har framhållits att formella krav för en åtgärd alltid måste vara uppfyllda, och att exempelvis 

proportionalitetsprincipen inte utgör ett stöd för avvägningar (om mål och medel) utanför de ramar som 

lagreglerna sätter, se Helmius s. 194 f. Se närmare om förvaltningsrättsliga principer, Helmius s. 55 f., 

och särskilt i Polisens verksamhet s. 89 f. 
176

 Jfr Boucht om att polisrätt ytterst består av straffrätt och offentlig rätt, bl.a. Polisiär våldsanvändning, 

Boucht. s. 56 om att polisrätt är en del av den offentliga rätten, s. 102 f. om den straffrättsliga 

legalitetsprincipen och s. 382 ff. om förhållandet mellan de offentligrättsliga och straffrättsliga 

utgångspunkterna. Se även liknande resonemang, Helmius s. 55 ff. där resonemangen tar sin 

utgångspunkt i förvaltningen som sådan och att särreglering av Polisens verksamhet snarast motiveras för 

att precisera (och därigenom begränsa) Polisens befogenheter. Synen på polisrättens systematiska 

ställning i svensk rätt är relevant för en diskussion om hur tillsynen av Polisens verksamhet bör utformas. 
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problematiskt, även om det anges för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,           

se 5 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. Beroende på huruvida 

SKL ska ingå i tillsynens omfattning eller inte kan också behovet av särskild kompetens 

i denna del behöva tillgodoses.  

 

 

7.2.2 Överväganden för tillsyn vid en särskild tillsynsmyndighet 

 

Vid sidan av den nya Polismyndigheten kan också Säkerhetspolisen bli ett 

tillsynsobjekt. Som skäl för att SKL bör omfattas kan anföras att SKL räknas till 

polisväsendet och utför viss brottsutredande verksamhet. Vad som talar mot att låta 

SKL omfattas av myndighetens tillsyn är att verksamheten är mer teknisk inriktad, och 

det borde övervägas om den inte är bättre anpassad för tillsyn motsvarande för sjukvård 

och liknande såsom vid Socialstyrelsen. (verksamheten vid SKL är dock statlig till 

skillnad från verksamhet som Socialstyrelsen har tillsyn över). En lösning där SKL:s 

verksamhet med koppling till Polisens brottsutredande verksamhet omfattas, och att 

övrig av laboratoriets verksamhet undantas, är opraktisk och framstår inte som ett 

alternativ. Frågan om tillsyn över verksamheten vid SKL kräver ytterligare 

överväganden.  

Vad gäller frågan om vilken verksamhet
177

 som ska omfattas av tillsyn från en ny 

myndighet kan man argumentera för att det vore naturligt att all verksamhet vid Polisen 

omfattas av tillsyn. Att undanta verksamhetsområden riskerar att ge signaler om att det 

är av mindre betydelse att vissa uppgifter sker enligt gällande regler. Men av orsaker 

som behandlats i avsnitt 4.1.2 ovan förefaller det vara viktigare med granskning av vissa 

uppgifter. Exempelvis framstår det av rättssäkerhetsskäl väga extra tungt att 

integritetskänslig verksamhet sker enligt reglerna. Det finns ofta en anledning till varför 

somliga uppgifter tilldelats Polisen, vilket inte gör denna fråga helt enkel. Som en del av 

Polisens serviceverksamhet ingår exempelvis hantering av olika tillståndsärenden, 

såsom vapentillstånd och tillstånd att demonstrera. En utgångspunkt kan möjligtvis vara 

                                                 
177

 Att låta tillsynen omfatta också poliser och civilanställda samt andra som i verksamhet vid Polisen 

utövar myndighetsutövning mot enskild kräver ett annat system eftersom en myndighet som utdelar 

varningar och liknande till enskilda tjänstemän utgör en första instans vars beslut behöver kunna 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Vid övriga tillsynsmyndigheter är tillsynen inriktad på 

verksamheten, och befogenheter att ingripa mot enskilda anställda finns inte. En effektiv tillsyn kan dock 

uppmärksamma felaktigheter av enskilda anställda varefter uppgifter kan lämnas vidare. Exempelvis kan 

misstänkt brottsligt förfarande överlämnas till åklagare och arbetsrättsliga frågor till Polisens 

personalansvarsnämnd. 
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att tillämpningsområdet för en tillsynsmyndighet inte bör vara större än vad som är 

nödvändigt för att tillgodose behovet med extern tillsyn 

För att undvika dubblering av tillsyn bör verksamheten som är föremål för tillsyn av 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden undantas.
178

 Det kan också övervägas om 

Polishögskolan ska undantas, som i dag står under tillsyn av Rikspolisstyrelsen. Dels är 

verksamheten vid Polishögskolan skild från övrig polisverksamhet, dels skulle endast 

Polishögskolan i Stockholm stå under tillsynsmyndighetens tillsyn eftersom 

uppdragsutbildningarna i Växjö och Umeå inte ingår i polisväsendet. Skolinspektionen 

omfattar inte högskolor eller universitet, utan sådan tillsyn finns numera vid 

Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet)
179

 och det förefaller rimligt att samtliga 

polisutbildningar också i fortsättningen omfattas av denna tillsyn.
180

 

Särskild integritetskänslig verksamhet kan inom ramen för en ny tillsynsmyndighet 

ställas under förstärkt tillsyn. Också verksamhetsområden för vilka granskning är extra 

betydelsefull ur ett medborgarperspektiv kan motivera förstärkt tillsyn, som exempelvis 

Polisens internutredningar.
181

 Vad gäller Säkerhetspolisens verksamhet är det enligt min 

mening lämpligt – oavsett Säkerhetspolisens organisatoriska hemvist – att verksamheten 

i så stor utsträckning som möjligt står under ordinär tillsyn, eftersom undantag från 

tillsyn endast bör vara motiverat av att motstående intressen väger tyngre. Det är dock 

inte oproblematiskt att utöva tillsyn över verksamhet vid Säkerhetspolisen.  

Rimliga aktiviteter för att bedriva tillsyn är inspektionsverksamhet och andra former 

av riktad tillsyn. Inspektionsmyndigheten bör också kunna begära in olika skriftliga 

underlag. För att tillsynsverksamheten ska inge förtroende bör resultaten av 

tillsynsverksamheten löpande presenteras dels för det eventuella insynsrådet vid 

tillsynsmyndigheten, dels för ledningen vid Polismyndigheten och dels för regeringen. 

En självklar utgångspunkt är att myndighetens beslut ska vara offentliga, med undantag 

för sekretessbelagda bilagor och liknande där verksamheten så kräver. 

                                                 
178

 Eller ingå som en del av den nya tillsynsmyndigheten, se vidare avsnitt 7.2 nedan. 
179

 Myndighet sedan 1 januari 2013. Tidigare fanns tillsynsansvar för högskolor och universitet vid Verket 

för högskoleservice (VHS). Myndigheten upphörde den 31 december 2012 och dess verksamhet har 

flyttats till Universitets- och högskolerådet och UK-ämbetet. 

Tillsyn av polisutbildningarna sker dock, enligt gällande avtal mellan universitetet och Rikspolisstyrelsen, 

också inom ramen för en särskild enhet/styrelse som inrättats vid respektive universitet i syfte att leda, 

samordna, utveckla och administrera polisutbildningen, samt utöva tillsyn. Det finns därför skäl för att det 

fortsatt bör finnas tillsynsansansvar vid motsvarande enhet inom Polisen, men vilken alltså då är 

undantagen tillsyn av en särskild tillsynsmyndighet. 
180

 Jfr Framtidens polisutbildning, SOU 2008:39 s. 94 och s. 117.  
181

 Jfr Police Employee Disiplinary Matrix: An Emerging Concept, Shane (2012)  om metoder som kan 

öka förtroendet för verksamhet där poliser granskar poliser.  
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En intressant fråga är också om tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn över 

områden som gränsar till Polisens verksamhet. Exempelvis har ISF 

tillsynsbefogenheter på områden som gränsar till socialförsäkringsområdet,                    

se 3 § instruktionen ISF. Vad som talar för att en sådan möjlighet inte bör uteslutas är 

att brottsbekämpande verksamhet – liknande Polisens – finns vid andra myndigheter 

såsom Kustbevakningen, Tullen och Skatteverket. Som angränsande verksamhet kan 

möjligen också anses verksamheten vid SKL.  

En annan fråga är om myndigheten endast ska bedriva systemtillsyn eller om 

enskilda ska ha initiativrätt. Också vad gäller eventuella möjligheter att överklaga är det 

viktigt att framhålla att en tillståndsmyndighet troligtvis inte prövar ärenden i sak utan 

endast handläggningen av ärenden.  

Också andra överväganden behövs för verksamheten i en särskild tillsynsmyndighet, 

såsom huruvida det är ett rättsmedel som behöver vara uttömt innan ärendet ska kunna 

gå vidare till domstol. I detta avseende är ombudsmännens roll tydligare.  

Möjligen kan en fråga också vara hur tillsyn ska utformas av tillsynsmyndighetens 

verksamhet.  

 

 

7.2.3 Möjligheter att ingripa för en särskild tillsynsmyndighet 

 

Tillsynens effektivitet kan påverkas av vilka möjligheter till åtgärder som finns. Sådana 

befogenheter kan ge tyngd åt tillsynsorganets auktoritet, men det är viktigt att 

åtgärderna är väl anpassade till verksamheten vid tillsynsobjektet. Oro för sanktioner 

kan begränsa den enskilde polismannen i sin yrkesutövning. Poliser behöver kunna fatta 

beslut under kort tid och under i övrigt pressade förhållanden. Regeringen har i sin 

tillsynsskrivelse föreslagit att tillsyn bör vara förenad med nyanserade 

sanktionsmöjligheter som bör vara proportionerliga till de konstaterade bristerna.
182

 

Vidare anges att det vid allvarliga brister borde vara möjligt för tillsynsmyndigheten att 

återkalla tillstånd eller att förbjuda verksamheten. Sådana befogenheter finns att tillgå 

för Skolinspektionen, men att återkalla tillstånd för Polisens verksamhet framstår dock 

inte som ett alternativ. 

Att ge befogenheter till en tillsynsmyndighet för Polisen är inte oproblematiskt. 

Olika former av ekonomiska sanktioner som bot eller vite tappar i genomslag när 
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 Skr. 2009/10:79 s. 41. 
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verksamheten är statligt finansierad och de ekonomiska sanktionerna ytterst bekostas 

med skattemedel.  

Om syftet med tillsynsmyndigheten är att få polisverksamheten mer oberoende 

granskad, framstår det som rimligast med auktoritativa uttalanden i olika hänseenden. I 

praktiken är enligt min mening anmärkningar, och möjligtvis olika yttranden som kritik 

och rekommendationer, de enda rimliga åtgärderna. Genom anmärkning 

uppmärksammas brister, och tillsynsmyndigheten kan därefter begära rättelse. Som en 

sista utväg får regeringen styra mer riktat i den aktuella delen av verksamheten. Om 

rutiner eller liknande inte korrigerats, trots åtgärder från tillsynsmyndigheten, svarar 

ytterst rikspolischefen inför regeringen. I detta avseende innebär en sammanhållen 

polismyndighet en skillnad i och med att myndighetschefen – till skillnad från i dag – 

kan hållas ytterst ansvarig för all verksamhet. Något som möjligen kan ge stärkta 

incitament att komma tillrätta med uppmärksammande brister. I en sammanhållen 

myndighet har därför anmärkningar och andra uttalanden förutsättningar att vara 

effektiva. Också genom val av arbetsmetoder kan en mer effektiv tillsyn nås. 

Exempelvis kan tillsynsmyndigheten utföra upprepade inspektioner på samma område.  

Tillsynen behöver dock inte vara verkningslös på grund av avsaknaden av ingripande 

sanktionsmöjligheter, se exempelvis IAF. Redan vetskapen om att verksamheten står 

under granskning kan ha effekt. Det ökar också sannolikheten för att felaktiga 

beteenden kan uppmärksammas och komma att få andra rättsliga konsekvenser, såsom 

anmälan till åklagare eller till personalansvarsnämnden. 

 

 

7.2.4 Samordning med andra tillsynsorgan 

 

En särskild tillsynsmyndighet för Polisen skulle på flera sätt skilja sig från de 

extraordinära tillsynsorganen JK och JO. Tillsynens omfattning vid JK och JO innefattar 

vid sidan av myndigheter också tjänstemän och övriga som i sin verksamhet utövar 

myndighetsutövning mot enskild. Ytterst kan både JK och JO som särskild åklagare 

väcka åtal. Det är inte möjligt att jämställa dessa tillsynsorgan med en ny 

tillsynsmyndighet, och det finns därför inte behov av samordning mellan en eventuell 

tillsynsmyndighet och de extraordinära tillsynsorganen liknande den samordning som 

finns mellan JK och JO. Verksamheten vid JK och JO är ofta överlappande, och 

ombudsmännen kan teoretiskt sett ha samma ärende, se dock närmare om 

ombudsmännens uppdragsgivare avsnitt 7.4.1 nedan. 
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Däremot kan en tillsynsmyndighet och de extraordinära tillsynsorganen informera 

varandra om sin verksamhet, och det kan möjligen vara lämpligt att tillsynsmyndigheten 

stämmer av planerade inspektioner och annan riktad tillsyn. Mot bakgrund av vad som 

sagts om skillnaden mellan ordinär och extraordinär tillsyn kan syftet med en 

tillsynsmyndighet inte primärt vara att avlasta andra tillsynsorgan. Det kan däremot 

uppkomma behov av samverkan så att ärenden hamnar hos rätt myndighet. Exempelvis 

borde det finnas behov av samordning med Polismyndigheten avseende 

internutredningsverksamheten.  

Polisens skyldigheter att tillhandahålla uppgifter och att samarbeta med 

tillsynsmyndigheten bör regleras i instruktionen till den nya Polismyndigheten, 

motsvarande Säkerhetspolisens instruktionsfästa skyldighet att tillhandahålla uppgifter 

till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
183

 vilket även framgår av nämndens 

instruktion.
184

 

 

 

7.2.5 Konsekvenser för andra tillsynsorgan av en särskild 

tillsynsmyndighet 

 

Vad bildande av en ny tillsynsmyndighet för Polisen innebär för Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden är oklart. Behovet av verksamheten vid nämnden torde vara 

oförändrat, men om också Säkerhetspolisens verksamhet hamnar under tillsyn av den 

tillsynsmyndigheten, kan det av samordningsskäl vara motiverat att flytta nämndens 

uppgifter till den nya myndigheten. Ett scenario är då att Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämnden på sikt kan komma att avvecklas. Se dock ett omvänt 

alternativ i avsnitt 7.3 nedan. Dubblering av tillsyn genom överlappande 

ansvarsområden bör i vart fall försöka undvikas, se närmare avsnitt 7.3 nedan. 

JK har i sin uppgift att reglera skadeståndsanspråk mot staten att pröva anmälningar 

som kan innebära skadeståndsansvar för staten. Till följd av en ökad tillsyn av Polisens 

verksamhet kan antalet skadeståndsanspråk mot staten komma att öka. Att handlägga 

dessa ärenden kan då komma att ta mer av JK:s resurser i anspråk, på bekostnad av 

myndighetens tillsynsresurser. En sådan utveckling kan vara än mer trolig om 

ytterligare tillsynsmyndigheter med tillsynsansvar över statlig verksamhet tillkommer. 

Se vidare avsnitt 7.4.3 nedan. 
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 Se 4 § Säkerhetspolisens instruktion. 
184

 Se 13 § lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet. 



52 

 

En fungerande ordinär tillsyn, som syftar till att upptäcka och komma tillrätta med 

systemfel och andra brister, kan komma att minska belastningen vid de extraordinära 

tillsynsorganen. Bildandet av en tillsynsmyndighet med tydligare inriktning på 

regelefterlevnad än vad som finns i dag kan underlätta för exempelvis JK och JO, vilka 

har en mycket ansträngd arbetssituation, samtidigt som inrättandet av 

tillsynsmyndigheter för enskilda verksamheter också kan komma att på sikt försvaga de 

extraordinära tillsynsorganens ställning. 

 

 

7.2.6 Tidigare kritik mot att skapa en tillsynsmyndighet  

 

Kommittén om tillsynen över polis och åklagare har tidigare avvisat en fristående 

tillsynsmyndighet av skäl som angivits i avsnitt 2.2.4 ovan. Kommittén presenterade 

sina överväganden för snart tio år sedan, och det kan därför finnas anledning att se i 

vilken utsträckning invändningarna fortfarande kan göras gällande.  

Kommittén ansåg att en tillsynsmyndighet skulle få ett för avgränsat uppdrag om 

endast polis och åklagare stod under myndighetens tillsyn. Denna kritik är ännu starkare 

om en särskild myndighet endast utövar tillsyn av polisverksamhet.  

Statsmakterna har år 2009 lagt fast riktlinjer för tillsyn, vilket innebär att vad som 

avses med tillsyn i detta sammanhang nu möjligen kan ses som något mer renodlat, dvs. 

med avseende på regelefterlevnad.  

Risken att en tillsynsmyndighet skulle få till följd att strukturen inom 

polisorganisationen skulle förändras är möjligen mindre, om polisorganisationen utgörs 

av en och samma myndighet.  

Det är fortfarande sannolikt att en tillsynsmyndighets verksamhet skulle innebära 

ytterligare auktoritativa uttalanden för Polisen att förhålla sig till, även om antalet 

styrsignaler sammantaget avtar till följd av organisationsförändringen. 

Att en tillsynsmyndighet inte får fatta beslut i enskilda frågor kan regleras genom att 

tillsynsverksamheten inte avser Polismyndighetens beslut i sak, utan endast förfarandet 

vid handläggningen av ärenden.  

Kommittén lyfte också fram att inrättande av en ny myndighet är ekonomiskt mycket 

kostsamt. En utgångspunkt för all statlig verksamhet är att hushålla med statens 

medel,
185

 och även om statsmakterna vid framtagandet av riktlinjerna om tillsyn har 
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 Se 3 § myndighetsförordningen. 
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tagit hänsyn också till samhällsekonomiska skäl och uppenbarligen gjort avvägningen 

att nyttan av den föreslagna utformningen av tillsyn av offentlig förvaltning väger 

tyngre än de ekonomiska kostnaderna, så är detta fortfarande inte oproblematiskt. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv bör det exempelvis vara mer fördelaktigt att samordna 

tillsynen över Polisen med tillsyn över andra myndigheter inom rättsväsendet.  

Sammantaget kan flera av skälen som anfördes av kommittén alltjämt göras gällande, 

men förutsättningarna har också i flera avseenden ändrats under de senaste tio åren och 

på andra punkter är invändningarna inte lika starka i dag. 

Vid sidan av vad som nämnts kan andra svagheter med att inrätta en 

tillsynsmyndighet identifieras. Ett oberoende tillsynsorgan kan exempelvis ha svårare 

att förhålla sig till verksamhetens komplexitet än tillsyn som finns inom myndigheten, 

vilket kan påverka Polisens förtroende för tillsynsverksamheten.
186

  

 

 

7.3 Utöka den förstärkta tillsynen 

 
Med förstärkt tillsyn avses här ytterligare systematisk tillsyn, vid sidan av myndighetens 

egen kontroll. Sådan finns i dag hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Att 

utöka nämndens uppdrag, och bygga på det som redan finns, kan vara ett mindre 

ingripande alternativ jämfört med att inrätta en särskild myndighet, samtidigt som det 

säkerställs att erforderlig tillsyn finns för de områden där behov kan finnas, såsom 

verksamhet där de grundläggande fri- och rättigheterna inskränks.  

Möjligheterna att utöka nämndens uppdrag är dock begränsade så att inte tillsynens 

omfattning – eller karaktär – ändras i sådan omfattning att det ligger närmare till hands 

att låta nuvarande verksamhet vid nämnden ingå som en avdelning i en ny 

tillsynsmyndighet för Polisen.
187

 Att ha två särskilda myndigheter med tillsyn av 

Polisen framstår som mindre lämpligt med avseende på risker för överlappande (eller 

eftersatt) tillsyn, kostnadsaspekter m.m. I sammanhanget är det relevant att nämndens 

tillsyn i dag även omfattar verksamhet vid andra myndigheter, exempelvis Tullen,
188
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 Tillsynens självständighet kan på så sätt få motsatt effekt för förtroendet inom den organisation som 

granskas. 
187

 Inte heller vid en särskild tillsynsmyndighet är det fråga om tillsyn av all Polisens verksamhet, se 

avsnitt 7.2.2 ovan. 
188

 I lagen om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (för Säkerhets- och 

integritetsskyddsnämndens verksamhet) anges brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga 

tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhängande verksamhet, se även SOU 

2012:44 s. 122. 
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vilket talar för att eventuellt utöka nämndens uppdrag snarare än att låta nämnden ingå 

som en avdelning i en ny tillsynsmyndighet för Polisen. 

Eftersom Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden leds av en nämnd kan 

myndigheten dock inte förenas med ett insynsråd,
189

 vilket möjligen vore lämpligt för 

insyn i tillsynsverksamheten, se närmare vad som sagts i not 175 ovan. Nämnden har 

dock en parlamentarisk sammansättning, och därigenom finns en demokratisk insyn. 

 

 

7.4 Utökat tillsynsuppdrag för ombudsmännen
190

  

 

7.4.1 Ombudsmännen är etablerade tillsynsaktörer 

 

Ett alternativ till att bilda en tillsynsmyndighet för Polisen är att stärka upp de 

tillsynsorgan som i dag har tillsynsansvar över Polisens verksamhet; JK och/eller JO.  

Liksom för en ny tillsynsmyndighet ger ett sådant alternativ förutsättningar för att 

bedriva en självständig tillsyn. Men till skillnad från en ny tillsynsmyndighet skulle 

utökad tillsyn för ombudsmännen innebära att mer ingripande befogenheter kan förenas 

med tillsynen genom att ombudsmännen har en annan ställning än vad en ny 

tillsynsmyndighet skulle få. Inte heller uppkommer på samma sätt problematiken med 

att tillsynen sker på ”samma nivå” som den granskande myndigheten. Vidare har 

ombudsmännen lång erfarenhet av att bedriva tillsyn, och det finns ett etablerat 

förtroende för deras verksamhet. 

Möjligheten att ingripa är också större för ombudsmännen, och även om åtgärder vid 

sidan av kritik knappt används i praktiken, kan redan vetskapen om att mer ingripande 

åtgärder finns ge viss tyngd åt tillsynsorganets auktoritet. 

Eftersom tillsynen hos ombudsmännen omfattar all statlig verksamhet blir frågan om 

tillsynens avgränsning inte heller lika problematisk som för en ny tillsynsmyndighet.  

Det är också mindre problematiskt med eventuell dubblering i tillsyn hos 

ombudsmännen än vid skapande av en ny myndighet eftersom JK och JO har olika 

uppdragsgivare.  

Ombudsmännens överordnade ställning tillsammans med att deras beslut endast är 

uttryck för en ombudsmans uppfattning, gör att ombudsmännens tillsyn inte är lika 

ifrågasatt ur den statsvetenskapliga forskningen.
191

 

                                                 
189

 Se prop. 2009/10:175 s. 110.  
190

  Med ombudsmännen avses JO och JK (som är regeringens högste ombudsman). 
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7.4.2 JK eller JO 

 

Ombudsmännen måste dock hållas isär med avseende på uppdragsgivare. JK är 

regeringens ombudsman medan JO som myndighet under riksdagen är en del av denna 

kontrollmakt och granskar statsmakterna på allmänhetens uppdrag.  

Om frågan är hur regeringen ska organisera tillsynen över en av sina 

förvaltningsmyndigheter – Polisen – kan JO överhuvudtaget inte vara något 

alternativ.
192

 Låt vara att JK utövar sitt uppdrag mot regler som lagts fast av riksdagen 

och att bådas uppdrag ytterst kan sägas komma från medborgarna. 

 

 

7.4.3 Konsekvenser av utökad tillsyn hos JK  

 

En problematik med att utöka tillsynen vid JK kan uppkomma om det får till följd att 

antalet skadeståndsanspråk mot Polisen ökar, mot bakgrund av att JK handlägger 

skadestånd mot staten, se vad som sagts i avsnitt 7.2.5 ovan. Förutom risken att 

tillsynsverksamheten tappar resurser finns det också en risk för att konflikt mellan 

myndighetens olika roller kan uppkomma, när dessa skilda verksamheter sker inom 

samma myndighet. JK har i och för sig båda dessa funktioner i dag, men i praktiken 

utför JK en mycket begränsad tillsyn.  

Att låta JK få omfattande tillsyn över Polisen skulle också ändra karaktären på JK:s 

nuvarande tillsyn och kan ge oönskade signaler om regeringens prioritering av olika 

verksamheter. Det skulle också innebära att tillsynen av Polisens verksamhet med 

avseende på regelefterlevnad utövades av JK samtidigt som tillsynsansvaret för viss 

annan statlig verksamhet fanns hos särskilda tillsynsmyndigheter, något som möjligen 

vore en oren förvaltningspolitisk lösning.   

Sammantaget framstår det inte som ett alternativ att JK skulle utöva en mer 

systematisk tillsyn av Polisens verksamhet, ens om förstärkta resurser tillförs 

myndigheten. 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
191

 Som tidigare nämnts är beslut från ombudsmännen inte rättsligt bindande och därför inte heller 

överklagbara. 
192

 JO:s granskning vilar på konstitutionell grund och utgör inte en operativ del av kontrollmakten, utan 

har en i efterhand granskande funktion. 
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7.5 Åter tillsyn till länsstyrelserna 

 
Mot bakgrund av att det på senare tid föreslagits att länsstyrelserna borde få ett utökat 

tillsynsuppdrag
193

 och att Polisen är en statlig myndighet med regional anknytning, kan 

ett alternativ vara att länsstyrelserna utövar tillsyn av Polisens verksamhet. 

De alternativ som finns för en systematisk offentlig tillsyn över polisverksamheten är 

då att antingen låta varje polisregion granskas av en länsstyrelse inom motsvarande 

geografiska område
194

 eller att koncentrera tillsynen av Polisen till några länsstyrelser. 

Det första alternativet kan ha en fördel genom att det i tillsynsverksamheten då finns 

kännedom om särskilda förhållanden i olika regioner. För det andra alternativet talar att 

enhetligheten i tillsynen ökar och att det i färre och större regioner kan inrättas särskilda 

sekretariat med nödvändig expertkunskap etc. Vid koncentration av tillsyn kan det dock 

uppkomma risk för att ovidkommande hänsyn tas för verksamheten i den region där den 

koncentrerade tillsynen förläggs. 

Som argument för tillsyn vid länsstyrelserna har vidare anförts dels 

samordningsvinster, dels att erfarenhetsutbytet för tillsyn mellan olika områden 

underlättas, dels att hänsyn till regionala förhållanden, som påverkar verksamheten, 

lättare kan beaktas och dels att en särskild tillsynskultur finns vilket sammantaget ger 

goda förutsättningar att bedriva tillsyn. Vad som möjligen också skulle kunna ses som 

en fördel med att låta länsstyrelserna få tillsyn över Polisen är att länsstyrelserna genom 

att vara statens regionala företrädare och samordnare i någon mån har en roll 

överordnad andra myndigheter, vilket gör att problematiken med att låta tillsynen finnas 

vid en myndighet som befinner sig på samma nivå som den granskade myndighet 

möjligen kan bli något mindre. Länsstyrelserna har dessutom redan tillsynsuppgifter, 

vilket medför att förtroendet för tillsynsverksamheten skulle ha förutsättningar att vara 

stort. Också det faktum att länsstyrelserna under många år redan har haft tillsyn över 

Polisens verksamhet kan möjligen få betydelse för tilltron till tillsynsverksamheten. Vad 

som framför allt talar emot tillsynsansvar för länsstyrelserna är att de har ett vitt och 

splittrat uppdrag, något som också gör styrningen av organisationen mer komplex. 

Tillsyn är också en verksamhet som i stor utsträckning är knuten till de lagar och regler 

som verksamheten vid tillsynsobjektet utgår ifrån, vilket förutsätter att nödvändig 

kompetens finns om den verksamhet som tillsynen riktar sig mot. För att bedriva tillsyn 

                                                 
193

 Se avsnitt 2.2.4 ovan. 
194

 Ett alternativ som endast kan vara aktuellt om ”Länsstyrelsen Sverige” organiserar sin regionala 

indelning på samma sätt som Polismyndigheten. 
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av Polisens verksamhet är det därför angeläget att det finns adekvat juridisk kompetens 

och erfarenheter från och/eller god kunskap om polisverksamhet. Möjligen kan det 

ifrågasättas om sådan kompetens finns vid länsstyrelserna i dag. Polisens framtida 

regionala indelning påverkar också lämpligheten att lägga tillsynsansvar hos 

länsstyrelserna. Det framstår som något omständligt att låta tillsynen finnas vid 

myndigheter vars uppdrag i allt väsentligt följer länsgränserna, när polisverksamheten 

lämnar den länsvisa myndighetsindelningen. En ordning med tillsyn på flera enheter 

riskerar att göra tillsynen något splittrad, och det blir svårt att komma ifrån att i en 

organisation med många uppgifter inom ett brett fält måste tillsynen över 

polisverksamheten konkurrera om kompetens och resurser, vilket riskerar att få 

konsekvenser för kvaliteten i tillsynsverksamheten.  

Det framstår därför som tveksamt om – de något oklara – samordningsvinsterna 

väger upp de svagheter i den rättsliga kvaliteten på tillsynsverksamheten som finns med 

att ge länsstyrelseorganisationen tillsynsansvar. Länsstyrelserna har heller inget 

tillsynsansvar över statliga myndigheter som är organiserade som över riket 

sammanhållna myndigheter. Att låta länsstyrelserna i sin nuvarande form få 

tillsynsansvar av polisverksamheten kan innebära att flera olika myndigheter utövar 

tillsyn av verksamhet vid en enmyndighet, vilket riskerar att göra kvaliteten på 

tillsynsverksamheten ojämn över landet.
195

 Något som inte är överensstämmande med 

rättssäkerhetens krav på en mer renodlad och enhetlig ordinär tillsyn. 

Avvikelser mellan länsstyrelse- och polisorganisationerna minskar dock om förslaget 

om en enmyndighetslösning för länsstyrelseorganisationen realiseras, och än mer om 

regionerna i en sådan länsstyrelsemyndighet
196

 skulle överensstämma med Polisens 

framtida regionala indelning.
197

  

Genom att länsstyrelserna är statliga myndigheter och tillsynen av Polisen bör vara 

statlig, är dock länsstyrelserna ett unikt alternativ (vid sidan av intern tillsyn inom 

Polisen) till att bedriva statlig tillsyn, med koppling till lokala förhållanden. Den 

avgörande frågan för hur betydelsefull denna unika konstruktion är blir därför i vilken 

utsträckning tillsynsverksamheten avseende Polisen gynnas av god lokalkännedom etc. 

                                                 
195

 Länsstyrelserna har kritiserats för att vara svårstyrda och ha ojämn geografisk kvalitet i 

tillsynsverksamheten. 
196

 Den benämning som används i Statens regionala företrädare – trender och scenarier, Statskontoret, 

2010.  
197

 Att polisorganisationen också fortsättningsvis ska vara regionalt indelad är föreslaget i SOU 2012:13 s. 

269 f.  
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8 Avslutande tankar om rättslig tillsyn av Polisen 

 

 
Den benägenhet som funnits på senare tid att inrätta särskilda tillsynsmyndigheter kan 

kopplas till en annan trend i statlig förvaltning; nämligen att organisera myndigheter 

med statlig kärnverksamhet som enmyndigheter. Tidigare var flertalet av dessa 

organiserade som myndighetskoncerner.
198

 Polisen är den senaste i raden, tillika den 

sista stora organisation som ombildas.
199

 Genom en enmyndighetslösning bedrivs all 

verksamhet inom ramen för en och samma myndighet, vilket medför att organisationen 

kan förlora ett visst mått av självständighet i kontrollen av sin verksamhet, om tillsynen 

innan ombildningen funnits vid en central förvaltningsmyndighet eller liknande. Att 

komma till rätta med en sådan förlust av självständighet i kontrollen är ett av skälen till 

att särskilda tillsynsmyndigheter för olika verksamheter inrättats.
200

  

En viktig utgångspunkt är dock att en myndighet ska sköta sitt uppdrag själv och 

gentemot regeringen ansvara för alla delar av sin verksamhet. I detta ingår tillsyn av 

verksamheten, och det är redan här något främmande att lyfta ut en av en myndighets 

uppgifter. En möjlig orsak kan vara att Sverige har ett i jämförelse litet regeringskansli 

och stor statsförvaltning, men det bör finnas övertygande skäl för att lägga ut den 

ordinära tillsynen av en myndighets verksamhet på en annan myndighet.
201

 Ett sådant 

skäl skulle kunna vara regeringens utgångspunkt för definitionen av tillsynsbegreppet 

som en ”självständig granskning” av statliga verksamheter. Bakgrunden till kravet på 

självständighet är troligtvis att statsmakterna vill försäkra sig om att verksamheten 

håller tillräckligt kvalitet och har allmänhetens förtroende.
202

 Tillsynen inom den 

framtida polisorganisationen kommer inte att svara mot kravet på självständighet i 

bemärkelsen extern tillsyn. Självständig granskning bör emellertid inte vara ett 

självändamål. Till saken hör också att Polisen har ett högt förtroende bland 

                                                 
198

 Första myndighet att ombildas till en sammanhållen myndighet var Försvarsmakten år 1994.  
199

 Se dock vad som sagts i denna uppsats om länsstyrelseorganisationen.  
200

 Se bl.a. tidigare chefsJO Claes Eklundhs yttrande om behovet att skapa en särskild tillsynsmyndighet 

för ordinär tillsyn om Polisen bildar en enmyndighet, skrivelse den 13 juni 2000 till Justitiedepartementet, 

JO dnr 1418-99. 
201

 Också rimligheten av att bilda en särskild tillsynsmyndighet med tillsynsansvar för varje statligt 

verksamhetsområde kan ifrågasättas. 
202

 Frågan om allmänhetens förtroende för Polisens verksamhet styrs sannolikt av ytterligare faktorer än 

den uppfattade kvaliteten i verksamheten, och är därför mer komplex. Se vidare om förtroende och 

granskning i Vem i hela världen kan man lita på? Förtroende i teori och praktik. Antologin är framför allt 

inriktad på den ekonomiska kontrollen men texterna Tillit till makten att granska, Gustavson & Rothstein, 

s. 47-71, och Tillitens historiska vagga, Trägårdh s. 123-146, innehåller flera intressanta resonemang som 

också är relevanta för annan tillsyn. Se också vad som sagts om betydelsen av förtroende för rättssäkerhet 

och effektivitet i not 159 ovan. 
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medborgarna.
203

 Sammantaget utgör tillsynens bristande självständighet i den nya 

Polismyndigheten, enligt min mening, inte i sig tillräckliga skäl för att tillsyn ska finnas 

hos en särskild myndighet.
204

  

De brister i Rikspolisens tillsyn som identifierats ovan är snarare ett resultat av att 

tillsynen finns vid en central förvaltningsmyndighet med begränsade möjligheter att 

ingripa. Förutom tillsynens självständighet kan de övriga svagheterna med nuvarande 

ordning åtgärdas inom ramen för den egna organisationen. Man kan också ställa sig 

frågande till om i vilken uträckning en särskild tillsynsmyndighet skulle komma tillrätta 

med de problem som finns. I den nya polisorganisationen ger tydligare ansvars- och 

styrförhållanden bättre möjligheter och starkare incitament för myndighetsledningen att 

säkerställa erforderlig tillsyn av verksamheten.  

I syfte att förbättra regelefterlevnaden inom Polisen kan organisationen vara mer 

betjänt av att i högre grad bistås med råd och stöd så att verksamheten utvecklas och 

håller god kvalitet, i vilket ligger att regler och bestämmelser efterlevs.
205

 En särskild 

tillsynsmyndighet riskerar – genom att endast peka på vad som är fel – att skapa 

motsättningar mellan de båda myndigheterna. En tillsynsmyndighet har av naturliga 

skäl incitament att hitta fel för att synliggöra och motivera tillsynsmyndighetens 

verksamhet, medan syftet med en intern kontroll tydligare är att också utveckla 

verksamheten, och därför sträva efter ett så litet utfall som möjligt genom att komma 

tillrätta med de problem som finns. Det kan också uppkomma kompetenskonflikter 

mellan två myndigheter på ”samma nivå”. 

En annan viktig utgångspunkt för diskussioner om den offentliga tillsynens 

utveckling, och som tenderar att få litet utrymme, är att det genom att domstolarna tar 

om hand felaktig tillämpning av regler redan finns en ordning för när bestämmelser inte 

följs.
206

 Liksom för ombudsmännen är det domstolarnas uppgift att värna enskildas 

rättstrygghet, och domstolssystemet är därför en garanti för att rättsäkerheten 

                                                 
203

 I detta sammanhang är det också relevant att den nya polisorganisationen inte innebär en skillnad i 

någon vidare utsträckning eftersom Rikspolisstyrelsen är en del av polisväsendet och det därför redan i 

dag handlar om en egenkontroll av verksamheten. 
204

 Vid sidan av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som ju är en särskild tillsynsmyndighet; 

nämnden har dock i uppdrag att utöva tillsyn över en begränsad del av Polisens verksamhet. Myndigheten 

motiveras även av Sveriges EU-rättsliga åtaganden. 
205

 I en nyligen presentad doktorsavhandling behandlades tillsynsfrågan utifrån de granskades perspektiv. 

En av slutsatserna var att organisationer tenderar att göra sig granskningsbara, dvs. anpassa sin 

verksamhet så att den blir fördelaktig ur ett granskningsperspektiv, något som kräver resurser i termer av 

tid och pengar av den som granskas, vilket kan få konsekvenser för övriga verksamheten, se De 

granskade, Ek, s. 192 ff. 
206

 Med stöd av RF 1 kap. 8 § samt kap. 11 om rättskipningen. 
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upprätthålls i Polisens verksamhet. Också andra möjligheter finns om verksamheten inte 

skulle fungera tillräckligt väl; exempelvis kan regeringen genom sin utnämningsmakt 

avsätta rikspolischefen. Vissa politiska beslut kan också ifrågasättas inom ramen för 

konstitutionsutskottets prövning. 

För att svara på syftet med denna uppsats har en del svagheter med nuvarande 

ordning för tillsyn av Polisen identifierats. De alternativ som analyserats för en framtida 

tillsyn
207

 är inte nödvändigtvis konkurrerande och mot bakgrund av vad som anförts 

ligger det närmast till hands att tillsyn av Polisen som utgångspunkt bör finnas inom den 

nya Polismyndigheten, tillsammans med de traditionella extraordinära tillsynsaktörerna 

JK och JO,
208

 med förstärkt kontroll för särskilt integritetskänslig verksamhet. Möjligen 

kan kontroll för vissa områden förstärkas genom att ytterligare uppgifter tillförs 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om något sådant behov anses finnas.  

Möjligen vore slutsatsen en annan om allmänhetens förtroende för Polisens 

verksamhet var lägre. Viktigt att framhålla i detta sammanhang är att dock att förtroende 

inte bör vara självändamål, utan snarare en konsekvens av det överordnade kriteriet om 

verksamhetens kvalitet.
209

 

Det förtjänar också att nämnas att inget av alternativen ovan kommer innebära en 

oberoende granskning av Polisens verksamhet, eftersom såväl polisverksamheten som 

tillsynsverksamheten sker på regeringens uppdrag. Mot denna bakgrund är JO ett viktigt 

komplement. 

Helt till sist ska dock sägas att det ter sig mycket sannolikt att en fristående 

myndighet kommer att skapas för tillsyn av Polisen. Dels ligger det i tiden med 

fristående tillsynsmyndigheter. Dels kommer Polisorganisationskommittén med största 

säkerhet att föreslå det, i politisk enighet.
210

 

                                                 
207

 Trots att jag inte funnit tillräckliga skäl för en egen tillsynsmyndighet för Polisen, har detta alternativ 

givits mest utrymme i analysen eftersom Polisorganisationskommittén har föreslagit att tillsynen av 

Polisen ska finnas vid en särskild tillsynsmyndighet. 
208

 Ombudsmännens tillsyn är ett nödvändigt komplement till intern tillsyn, inte minst för att ta tillvara 

den enskildes rätt, eftersom tillsynen vid Polismyndigheten främst genom systemtillsyn har fokus på 

verksamheten. Av denna anledning bör aven ombudsmännens resurser utökas.  
209

 Se dock not 203 ovan om att vad som påverkar förtroende sannolikt är mer komplext än endast 

verksamhetens kvalitet. 
210

 Mot bakgrund av kommitténs förslag i SOU 2012:13 s. 307 ff.  
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Källor 

 

Offentligt tryck 

 
Lagar  

 

Brottsbalken (1962:700) 

Kungörelsen (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

Lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn 

Polislagen (1984:387)  

Förvaltningslagen (1986:223) 

Lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Polisdatalagen (1998:622) 

Lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning,  

Lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott  

Lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet  

Lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott 

Lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister   

 

Förordningar 

 

Förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern 

Förordningen (1978:677) med instruktion för Statens kriminaltekniska laboratorium 

Förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen  

Polisförordningen (1998:1558)  

Förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen  

Myndighetsförordningen (2007:515) 

Förordningen (2007:825) med instruktion för länsstyrelserna   

Förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  

Förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten 

Förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen 

Förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och  

integritetsskyddsnämnden  
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Förordningen (2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen  

Förordningen (2011:130) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk  

Förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion  
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SOU 2002:14 Statlig tillsyn – Granskning på medborgarnas uppdrag 

SOU 2003:41 Förstärkt granskning av polis och åklagare 

SOU 2004:100 Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn 

SOU 2007:13 Regional utveckling och regional samhällsorganisation 
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