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Sammanfattning 
 
I denna uppsats har vi mätt produktionseffektiviteten vid Sveriges 21 polismyndigheter i syfte 
att identifiera vilka polismyndigheter som är relativt mest produktiva. Vidare har vi beräknat 
hur stor förbättringspotentialen är för de polismyndigheter som är improduktiva. 
Beräkningarna grundar sig på Data Envelopment Analysis (DEA), en metod som används i 
syfte att beräkna den relativa produktionseffektiviteten. Metoden tillåter multipla variabler 
vilket möjliggör en analys av flervalsproduktion, d.v.s. en analys av enheter som producerar 
flera prestationer (outputs) med hjälp av flera insatsfaktorer (inputs).  
 
Populationen av prestationer och insatsfaktorer finns att tillgå i den nationella resultatmodell 
som utvecklats av Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna med avsikt att förbättra 
styrningen av det polisiära arbetet. Urvalet av vilka prestationer och resurser som har legat till 
grund för beräkningen är sex-sju till antalet och reflekterar de viktigaste 
produktionsförutsättningarna för respektive polismyndighets inriktning.  
 
Resultatet av studien tyder på en stor variation vad gäller produktionseffektiviteten mellan 
respektive polismyndighet. Endast fem av samtliga 21 polismyndigheter är relativt 
produktiva, d.v.s. att de erhållit ett resultat på 100 procent inom samtliga inriktningar, 
nämligen Stockholm, Kronoberg, Gotland, Blekinge samt Örebro. Dessa är till antal något 
färre än vad vi hade förväntat oss innan genomförd undersökning. Att det är så pass få 
produktiva polismyndigheter tyder emellertid på en stor förbättringspotential vid nästan 
samtliga polismyndigheter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Redan under tidigt 90-tal sköljde den första New Public Management vågen över Sverige och 
detta vid en tidpunkt då den offentliga sektorn hade vuxit sig stor och de offentliga utgifterna 
motsvarade mer än 60 procent av Sveriges BNP (ECB, 2003). Utvidgning av den offentliga 
sektorn i samband med en allt lägre servicenivå resulterade i ett ökat missnöje bland det 
svenska folket och allt högre krav ställdes på den offentliga sektorn.  
 
Stora delar av t.ex. Äldre- och handikappsomsorgen kom under 90-talet att privatiseras i olika 
etapper. Med privatiseringen hade man som avsikt att åstadkomma en effektivare verksamhet 
och anamma privata tillhandahållares företagsfilosofi. Det fanns emellertid viss typ av 
verksamhet som inte var lämplig att privatisera och utsätta för konkurrens, som t.ex. Polisen. 
Begrepp som produktivitet och effektivitet har således inte fått samma gehör inom icke 
konkurrensutsatt verksamhet, dels eftersom innebörden av begreppen kan variera och dels 
eftersom verksamheten finansieras med skattemedel som således säkerställer den finansiella 
fortlevnaden.  
 
Trots att Polisens finansieringskälla till stor del är säkrad anser vi att det vilar ett stort ansvar 
på Polisen att förvalta det tilldelade anslaget på omkring 15 miljarder kr på bästa möjliga sätt. 
Vi avser med denna uppsats att poängtera betydelsen av en produktionseffektiv verksamhet, 
d.v.s. att göra saker på rätt sätt, även inom verksamhet som inte utsatts för konkurrens. 
Produktionseffektiviteten, alt. produktiviteten är emellertid en kvot och uttrycker ett förhål-
lande mellan två komponenter, vilket gör att måttet är relativt och säger något först vid en 
jämförelse, endera över tiden eller mellan varandra (Malmerius, 2003). I denna uppsats mäts 
således produktionseffektiviteten vid landets samtliga polismyndigheter och utfallet jämförs 
med varandra i syfte att identifiera vilka som är relativt mest produktiva.  
 
Att poängtera betydelsen av att mäta produktionseffektiviteten är inget nytt och det finns inget 
entydigt svar på vilken metod som ska användas. Det finns en mängd olika metoder att 
använda sig av i syfte att mäta produktivitet och valet beror till stor del på vad som avses med 
mätningen. Vi har i denna uppsats valt en metod som benämns Data Envelopment Analysis 
(DEA). DEA studier syftar till att utföra produktivitets- och effektivitetsvärderingar av 
organisatoriska enheter och metoden tillåter multipla variabler vilket möjliggör en analys av 
flervalsproduktion, d.v.s. analys av enheter som producerar flera prestationer (outputs) med 
hjälp av flera insatsfaktorer (inputs) (Agrell & Bogetoft, 2000). Vidare sker det i DEA 
metoden ingen värdering utifrån en på förhand existerande och känd teoretisk norm, utan 
istället sker värderingen i förhållande till en empiriskt baserad referensteknologi, d.v.s. den 
relativa produktionseffektiviteten.  
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1.2 Syfte 
Vi avser i denna uppsats att mäta produktionseffektiviteten vid Sveriges 21 polismyndigheter 
i syfte att identifiera vilka polismyndigheter som är relativt mest produktiva, samt beräkna hur 
stor förbättringspotentialen är vid de polismyndigheter som är improduktiva. Vidare avser vi 
även att identifiera vilka polismyndigheter som skall jämföras med varandra.  

1.3 Frågeställning 
Vi vill undersöka och besvara följande frågor; 
- Hur produktiva är polismyndigheterna i jämförelse med varandra? 
- Hur stor är förbättringspotentialen vid de polismyndigheter som är improduktiva? 
- Vilka polismyndigheter bör jämföras med varandra? 

1.5 Begreppsförklaringar 
Benchmarking  
Begreppet används inom lantmäteri och betyder fixpunkt. Det är en punkt, t.ex. i en terräng 
till vilken andra omgivande punkter refereras. Inom företagsekonomi används begreppet på 
ett liknande sätt, d.v.s. som riktmärke där två eller flera enheter jämförs med varandra. 
 
Constant Return to Scale (CRS) 
Konstant skalavkastning innebär att en ökning i en enhets input resulterar i en proportionell 
ökning i densammas output, d.v.s. ett 1/1 förhållande råder. 
 
Data Envelopment Analysis (DEA) 
En metod avsedd för att utföra produktivitets- och effektivitetsvärderingar av organisatoriska 
enheter. Metoden tillåter multipla variabler vilket möjliggör en analys av flervalsproduktion, 
d.v.s. analys av enheter som producerar flera prestationer (outputs) med hjälp av flera 
insatsfaktorer (inputs).  
 
Efficieny Measurement System (EMS) 
Ett Windows baserat program för produktivitetsberäkning som bygger på DEA metoden.  
 
Effektivitet 
Syftar till effekten av prestationerna i förhållande till värde och produktivitet. Det är ett 
problematiskt begrepp då avsaknaden av värde och kundnytta är vanligt förekommande i 
offentlig tjänsteproduktion. Effektivitet benämns vanligtvis ”att göra rätt saker”. 
 
Input 
Eng. insats eller tillförsel. Avser de resurser som tillförs produktionsprocessen - såväl 
finansiella resurser i form av anslag och avgifter som personella resurser - vid framställning 
av output. 
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Output 
Eng. resultat. Avser resultatet av en verksamhets produktionsprocess. Output kan i den 
svenska terminologin avse såväl prestationer som effekter. I det engelska språket skiljer man 
dock mellan output och outcome, men avseende till prestationer och effekter.  
 
Prestationer 
För att undersöka huruvida en enhet utför sina uppgifter på ”rätt sätt” är det vanligt att man 
mäter några aspekter av prestationerna, t.ex. styckkostnad, produktivitet, volym, kvalitet etc. 
Det är inte ovanligt att skilja på prestationer med hänsyn till dess avnämare, d.v.s. är det 
prestationer som lämnar organisationen och når mottagare i samhället – slutprestationer - eller 
är det prestationer inom organisationen – internprestationer -. 
 
Produktivitet 
Ett mått på hur mycket som produceras för en given resursmängd eller under en viss tid. 
Produktivitet är en kvot och uttrycker ett förhållande mellan två komponenter, vilket gör att 
måttet är relativt och säger något först vid en jämförelse. Produktivitet benämns vanligtvis 
”att göra saker rätt”.  
 
Resultat 
Mäts och analyseras i offentlig verksamhet i form av produktivitet och effektivitet. Begreppet 
avser således ej en stegvis redogörelse för en verksamhets intäkter och kostnader. 
 
Variable Returns to Scale (VRS) 
Variabel skalavkastning innebär att en ökning i en enhets input resulterar i en icke 
proportionerlig ökning, eller minskning i densammas output, d.v.s. endera tilltagande 
skalavkastning eller avtagande skalavkastning. 

1.6 Disposition 
Denna uppsats innehåller utöver detta kapitel ytterligare sex kapitel. Det andra kapitlet 
benämns Polisen och syftar till ge läsaren en ökad kännedom om polisens verksamhet. I det 
tredje kapitlet som benämns teori avser vi att redogöra Data Envelopment Analysis (DEA). 
Det fjärde kapitlet utgörs av vårt metodkapitel där vi redogör för dels de val som ligger till 
grund för beräkningen och dels EMS som är det system vi använt oss av vid beräkningarna. I 
kapitel fem presenteras vårt empiriska resultat av beräkningarna. Analyskapitlet är kapitel sex 
där vi utifrån syfte, problemformulering och empiri analyserar resultatet för att komma fram 
till slutsatser. Dessa slutsatser presenteras i det sjunde och sista kapitlet i uppsatsen.    
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2 Polisen 
Eftersom polisen ligger till grund för vår empiriska studie syftar detta kapitel i första hand till 
att öka läsarens kännedom om Polisens verksamhet. I kapitlet redogörs det för det 
polisväsendet, polisens politiska verksamhetsstruktur och den nationella resultatmodellen. 
Vad det gäller information och fakta har betydande del inhämtas från Polisens 
Årsredovisningen och Regleringsbrev, Rikspolisstyrelsens nationella resultatmodell samt 
polismyndigheternas årsredovisningar och www.polisen.se, där annat ej anges. 

2.1 Det svenska polisväsendet 
Polisväsendets organisation och ledning har under åren förändrats ett antal gånger. Före 1965 
var polisen i huvudsak en kommunal angelägenhet. Reglerna för verksamheten lades fast av 
riksdagen och regeringen medan kommunerna svarade för resurserna till verksamheten. För 
att skapa en effektiv och enhetlig organisation tog staten 1965 över hela ansvaret för 
polisväsendet. Rikspolisstyrelsen (RPS) skapades som en central förvaltningsmyndighet. I 
varje län behöll länsstyrelsen rollen som högsta polisorgan. Länet indelades i polisdistrikt och 
de 119 polisdistrikten blev egna myndigheter.  
 
Under 1990-talet gjordes nya polismyndighetsindelningar för att rationalisera organisationen. 
Man strävade efter att inrätta en myndighet per län vilket har resulterat i att det idag finns 21 
polismyndigheter, en för varje län. Styrningen av polismyndigheterna förändrades 1999 efter 
ett beslut av riksdagen och Länsstyrelserna fråntogs ansvaret för polisverksamheten. Ansvaret 
har sedan dess vilat på respektive polismyndighets styrelse, vilken utses av regeringen.  

2.2 Rikspolisstyrelsen (RPS) 
Rikspolisstyrelsen är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för polisen och leds 
av rikspolischefen som utses av regeringen. Till RPS hör Säkerhetspolisen, 
Rikskriminalpolisen och Polishögskolan. Dess huvuduppgifter är att utöva tillsyn över polisen 
och verka för planmässighet, samordning och rationalisering. RPS kan också, på regeringens 
uppdrag, leda polisverksamhet för att förebygga brott och avslöja brott mot rikets säkerhet. 
RPS beslutar om hur de medel som statsmakterna tilldelat polisen ska fördelas mellan 
polismyndigheterna och är således länken mellan statsmakten och polismyndigheterna. Med 
andra ord är styrelsen dels ett förvaltningsorgan åt regeringen och dels ett serviceorgan åt 
polisorganisationen. RPS huvuduppgift kan kortfattat beskrivas vara att skapa bästa möjliga 
förutsättningar på kort och lång sikt för en bra polisverksamhet. 

2.3 Verksamhetsstruktur 
Utgångspunkten för den statliga verksamhetsstrukturen är statsmakten behov av att styra och 
följa upp all statlig verksamhet. Verksamhetsstrukturen utgörs av tre nivåer, nämligen 
politikområden (PO), verksamhetsområden (VO) samt verksamhetsgrenar (VG). All statlig 
verksamhet sorterar under ett av de för närvarande 48 politikområdena. Målen för 
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politikområdena formuleras av regeringen och anges i budgetpropositionen. Den andra nivån, 
verksamhetsområden, skall tillhöra ett politikområde, även om dess verksamhet även bidrar 
till måluppfyllelse inom andra politikområden. Målen inom verksamhetsområdena beslutas av 
regeringen. Den lägsta nivån i verksamhetsstrukturen är verksamhetsgrenar. Det finns för 
närvarande ca 700 verksamhetsgrenar och indelningen av en myndighets verksamhet i 
verksamhetsgrenar beslutas av regeringen i regleringsbrevet. Myndigheterna är skyldiga att 
redovisa sina kostnader på verksamhetsgrenar i syfte att koppla samman den finansiella 
styrningen med mål- och resultatstyrningen. Denna verksamhetsstruktur skall således inte 
förknippas med en myndighets interna struktur och organisation som dess Generaldirektör 
beslutar om. 
 
Politikområden Verksamhetsområden Verksamhetsgrenar 

Brottsförebyggande 
arbete 

Brottsförebyggande 
arbete 

Utredning och lagföring Utredning och lagföring 

Rättsväsendet 

Övrig verksamhet Service 
Internationellt 
utvecklingssamarbete 

Internationellt 
utvecklingssamarbete 

Fredsfrämjande och 
konfliktförebyggande 
verksamhet 

Utrikes-och säkerhetspolitik Freds-och 
säkerhetsfrämjande 
verksamhet 

Freds-, 
säkerhetsfrämjande och 
konfliktförebyggande 
verksamhet 

Åtgärder inom 
Samverkansområde 
Skydd, undsättning och 
vård 

Skydd och beredskap mot 
olyckor och svåra 
påfrestningar 

Svåra påfrestningar 

Åtgärder inom 
Samverkansområde 
Spridning av allvarliga 
smittämnen, giftiga 
kemikalier och 
radioaktiva ämnen 

Transportpolitik Vägar Flygande inspektioner 

 

 



 10

2.3.1 Politikområden 
Polisen bedriver en mångsidig verksamhet och svarar under flera politikområden, bl.a. 
Rättsväsendet, Internationellt utvecklingssamarbete, Utrikes- och Säkerhetspolitik, Skydd och 
Beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar samt Transportpolitik. Målet för PO 
rättsväsendet är dels den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet med utgångspunkt i 
medborgarnas intresse och dels att minska brottsligheten. Inom PO transportpolitik är det 
övergripande målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning. För PO utrikes- och säkerhetspolitik är det övergripande målet att 
säkerställa Sveriges intressen i förbindelser med andra länder.  
 
Vad gäller totalförsvar är målet att bidra till att bevara vårt lands fred och självständighet samt 
att internationellt bidra med till fred och säkerhet i omvärlden. Målet för PO skydd och 
beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar är att minska risken för och konsekvenserna av 
olyckor och svåra påfrestningar på samhället samt att minska lidande av olyckor och 
katastrofer i andra länder. Slutligen är målet för det internationella utvecklingssamarbetet att 
bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.   

2.3.2 Verksamhetsområden 
Verksamhetsområden är den andra nivån i verksamhetsstrukturen och varje VO sorterar under 
ett politikområde. Exempelvis existerar det tre verksamhetsområden inom ramen för den 
verksamhet som bedrivs inom politikområdet rättsväsendet. Dessa är brottsförebyggande 
arbete, utredning och lagföring samt övrig verksamhet. 
 
Målet för VO brottsförebyggande arbete är att risken för att brott begås ska minska. Målet för 
VO utredning och lagföring är verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på 
rättssäkerhet och kvalitet samt att fler brott skall leda till lagföring. Med lagföring menas att 
någon blir dömd, godkänner föreläggande av ordningsbot eller strafföreläggande eller får en 
s.k. åtalsunderlåtelse. Målet för VO övrig verksamhet är att de polisiära arbetsuppgifterna som 
inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarnas behov.  

2.3.3 Verksamhetsgrenar 
På den lägsta och mest operativa nivån i verksamhetsstrukturen återfinns verksamhetsgrenar. 
Verksamhetsgrenarna kan likställas med övergripande ansvarsområden som myndigheterna är 
skyldiga att återrapportera enligt. Målen för VG är i stort de samma som för 
verksamhetsområdena. T.ex. så benämns VG som sorterar under verksamhetsområdet 
brottsförebyggande arbete även den för brottsförebyggande arbete. Målet för VG 
brottsförebyggande arbete att minska risken för att brott skall begås. Målet för VG utredning 
och lagföring är att fler brott ska leda till lagföring och att kvaliteten ska höjas på 
brottsutredningsverksamheten. Vad gäller VG som sorterar under verksamhetsområdet övrig 
verksamhet, benämns den service. Målet för VG service är att de polisiära arbetsuppgifterna 
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som inte är brottsbekämpande skall utföras med utgångspunkt i medborgarnas behov, genom 
snabb och korrekt handläggning, god service och hög tillgänglighet.  

2.4 Den nationella resultatmodellen 
År 1997 infördes en nationell resultatmodell inom polisväsendet i syfte att förbättra 
styrningen och återrapporteringen av de polisära insatserna i landet. Modellen utvecklades 
gemensamt av Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. Modellen är uppbyggd kring 14 
områden som skall omfatta hela polisverksamheten. Verksamheten redovisas uppdelad på 
inriktningar, målgrupper och huvudlinjer. De områden som sorterar under inriktningar 
rymmer hela polisens verksamhet och de områden som sorterar under målgrupper och 
huvudlinjer rör områden som skall följas upp särskilt.  
 
Inriktningarna i modellen är våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet, narkotikabrottslighet, 
trafik, tillgrepps- och skadegörelsebrott, övrig brottslighet, polismyndighetsärenden samt 
intern verksamhet. Om verksamheten dessutom kan härledas till något av områdena under 
målgrupper så skall den redovisas även där. Målgrupperna är ungdomar, vaneförbrytare och 
brottsoffer. Vidare kan verksamhet som redovisas under inriktningar även redovisas under 
huvudlinjer. Huvudlinjerna är närpolisverksamhet och kvalificerad kriminalpolisverksamhet.  

2.4.1 Nyckeltal 
I enlighet med resultatmodellens syfte, d.v.s. att förbättra styrningen och återrapporteringen 
av de polisära insatserna har polisen utvecklat omkring 120 nyckeltal. Samtliga 
polismyndigheter rapporterar in uppgifter om dessa 120 nyckeltal till RPS. Talen redovisas 
såväl i respektive polismyndighets årsredovisning som i RPS årsredovisning. Inom 
Rikspolisstyrelsen används många av dessa nyckeltal vid nationella bedömningar, bl.a. i 
samband med resultatdialoger.  
 
Polisen använder sig i dagsläget av fyra olika typer av mått, nämligen effektmått som är 
kopplade till en prestation som polisväsendet direkt eller indirekt kan påverka, prestationsmått 
som skall visa på vad polisen presterat inom respektive resultatområde, kvalitetsmått som 
skall återge kvaliteten för olika delar av polisens verksamhet samt kostnadsmått som bl.a. 
skall visa hur polisväsendet prioriterar. Exempel på mått och indikatorer som ingår i den 
nationella resultatmodellen är följande; 
 
- Antal anmälda brott inom respektive inriktning per x invånare 
- Antal inkomna ärenden inom respektive inriktning 
- Antal bearbetade ärenden inom respektive inriktning 
- Antal redovisade ärenden till åklagare 
- Kostand för x inriktning i procent av den total kostanden 
- Kostnad för brottsförebyggande arbete (i procent av den totala kostnaden) 
- Kostnad för lagföring och utredning (i procent av den totala kostnaden) 
- Utredningskostnad per ärende 
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- Ärendegenomströmningstid 
- Antal narkotikabeslag 
- Antal rattfylleribrott 
- Antal olyckor 
- Antal utandningsprover 
- Antal olyckor med döda och skadade 
- Antal handräckningsuppdrag, varav pass redovisas separat 
- Antal minuter för ”Polis på Plats” 
- Antal timmar för utbildning 
- Antal timmar för x inriktning (i procent av totalt antal timmar) 
- M.fl. 
 
Av samtliga mått och indikatorer som polismyndigheterna rapporterar till RPS är det några 
som enligt RPS skall prioriteras eftersom de förbättrar resultatdialogen mellan RPS och 
polismyndigheterna. Exempel på prioriterade mått som rapporteras för samtliga inriktningar 
är antal inkomna ärenden till polisen, antal ärenden redovisade till åklagare, 
genomströmningstid per ärende samt kostnad för x inriktning, totalt och i förhållande till den 
totala kostnaden.  
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3 Teori 
Syftet med detta kapitel är i första hand att ge läsaren en introduktion till dels effektvitets- och 
produktivitetsbegrepp och dels Data Envelopment Analysis (DEA) som är den metod vi 
använt oss av för att beräkna den relativa produktionseffektiviteten.   
 
Resultatbegreppet i offentlig verksamhet skiljer sig till viss del från begreppet resultat i det 
privata näringslivet. För ett privat företag är syftet med verksamheten att generera vinst för att 
kunna ge avkastning till aktieägarna. Målet är att tjäna pengar och medlet är att bedriva en 
viss verksamhet. I den offentliga sektorn råder motsatt förhållande, d.v.s. de finansiella 
resurserna är medlet för att kunna utföra en viss typ av verksamhet och därigenom nå 
verksamhetens mål. Huruvida en offentligt styrd organisation har uppnått sina mål bedöms 
utifrån två typer av resultat; prestationer och effekter. Med prestationer menas de varor och 
tjänster som en organisation åstadkommer för att uppfylla sina åtaganden och bidra till 
önskade effekter i samhället.  
 
Det finns flera olika metoder för att beräkna produktivitet och effektivitet. En vanligt 
förekommande metod är att beräkna partiella effektivitetsmått, som t.ex. nyckeltal. Två 
vanligt förekommande partiella effektivitetsmått är arbetsproduktivitet och 
kostnadsproduktivitet. De beräknas som förhållandet mellan prestationer och arbetsinsats 
(arbetsproduktivitet) samt förhållandet mellan prestationer och kostnader 
(kostnadsproduktivitet). Ett partiellt mått upplevs ofta som enklare att tolka, men generellt 
kan detta inte sägas vara fallet (Hjalmarsson, 1991). I det fall en enhet producerar mer än en 
vara eller tjänst och vid produktionen använder sig av mer än en typ av resurs så måste flera 
partiella mått beräknas, en för varje kombination av producerade varor och tjänster och typ av 
resursinsats. Eftersom de olika partiella effektivitetsmåtten för en enskild enhet vanligtvis ger 
olika resultat kan det innebära vissa tolkningsproblem.  
 
Då en enhet producerar mer än en typ av prestation bör en sammanvägning göras. Detta gäller 
således även i det fall en enhet använder mer än en typ av resursinsats. Ett sätt att 
sammanväga olika prestationer är att konstruera vikter på basis av genomsnittlig resursåtgång, 
men detta sätt risker att spegla värderingar hos den som utför beräkningen, snarare än de 
faktiska förhållandena mellan prestationerna. Om marknadspriser som avspeglar 
betalningsviljan för de olika prestationerna och de olika resurserna kan observeras så kan 
dessa användas som vikter (Konkurrensverket, 2004). 
 
Den avgörande faktorn för att priser i allmänhet inte kan användas i effektivitets- och 
produktivitetsjämförelser är avsaknaden av den samma, detta gäller i synnerhet för offentlig 
tjänsteproduktion. Ytterligare ett problem vad gäller de partiella måtten i offentlig 
tjänsteproduktion är att organisationerna oftast har flera olika mål att uppfylla samtidigt vilket 
gör det svårt att utvärdera verksamheten utifrån olika resultat- och prestationsmått. Det kan 
vara problematiskt att mäta värdet av en prestation i förhållande till en kvalitativt annorlunda 
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tjänst. Utan närmare diskussion om polisens målsättning kan man inte med säkerhet säga att 
10 redovisade våldsbrottsärenden motsvarar 20 redovisade narkotikabrottsärenden.  
 
För att förtydliga detta resonemang följer ett exempel på hur värderingsproblematiken kan 
undvikas inom offentlig tjänsteproduktion; 
 
Låt oss anta att värdet av prestation A motsvarar tre enheter av prestation B. Denna värdering 
skulle kunna komma från en högre politisk målsättning eller en marknadssituation. I figuren 
nedan illustrerar linje G detta relativa prisförhållande. Där kan vi se att den hypotetiska 
punkten G är den enda (absolut) effektiva enheten, d.v.s. bara i G uppnås maximal 
måluppfyllelse. G är den enda enhet som inte bara gör saker på ”rätt sätt”, men också ”rätt 
saker”.  
 
Men, om det exakta värdeförhållandet mellan de två prestationerna är okänd kan inte G 
utpekas som en allenarådande norm. Det enda som kan konstateras är att hela kurvan PT 
representerar situationer med maximal effektivitet. Men, eftersom vi inte känner till den 
överordnade målsättningen kan vi inte rangordna enheter på PT. Vad gäller enheterna A, B, C, 
D, och E är ingen av dem effektiv. Om vi inte känner till PT kan vi inte uttala oss om absolut 
effektivitet och produktivitet. Begränsade till de observerade prestationerna kan vi endast 
särskilja relativa mått. Vid information om den relativa prioriteringen av de två prestationerna 
kan vi konstatera att enhet C är den enda relativt effektiva enheten. Utan sådan information 
kan vi dock endast sluta oss till att polismyndigheterna A, B och C är relativt effektiva, medan 
D och E är relativt ineffektiva.     
 

 
Figur 1, illustration av DEA antagande 

 
Metoden för effektivitets- och produktivitetsberäkning som illustrerats i bilden ovan har sin 
grund i ekonomisk produktionsteori och kallas för Data Envelopment Analysis (DEA). Med 
DEA metoden kan man - som exemplet visade - undvika värderingsproblematiken genom att 
övergå från målluppfyllnadsgrad till produktionseffektivitet, d.v.s. genom att endast anta att 
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de utvärderade enheterna bör producera så mycket som möjligt av de till buds stående 
resurserna samt att ingen prioritering görs av i vilka proportioner de olika prestationerna bör 
framställas (Agrell & Bogetoft, 2000).  

3.1 Data Envelopment Analysis (DEA) 
I litteraturen kan metoden föras tillbaka till en artikel av Farrell (1957). Den har sedermera 
utvecklats och fick benämningen DEA först av Charnes, Cooper och Rhodes (1978), även 
kallad CCR metoden. Ytterligare metodutveckling skedde bl.a. i Färe m.fl. (1983), Banker 
m.fl. (1984) samt Bjurek m.fl. (1990). DEA metoden har funnit stort genomslag i offentlig 
och privat sektor och vidareutvecklats i en rikt förgrenad litteratur som 1999 omfattade mer 
än 1 300 publicerade vetenskapliga artiklar om dess teori och tillämpning (Agrell & Bogetoft, 
2000). Ledande forskare som i nuläget driver utvecklingen av DEA metoden är i synnerhet 
Ali Emrouznejad, Emmanuel Thanassoulis och Viktor Padinovski, verksamma vid Warwick 
Business School i England, men även Tim Coelli vid The Center for Efficiency and 
Productivity Analysis (CEPA), University of Queensland i Australien och Holger Scheel vid 
Dortmunds universitet i Tyskland är mycket framstående inom området. I Sverige finns det i 
dagsläget några framstående experter inom området, såsom docent Per Agrell och professor 
Peter Bogetoft, Sumicsid AB samt en sammansättning av professorer i ekonomi vid Lund 
universitet som är verksamma i företaget Efficency Measurement & Quality (EMQ). I den 
svenska statsförvaltningen är i det i första hand Statskontoret som har varit drivande i 
tillämpningen av DEA. 

3.1.1 Syftet med DEA  
DEA studier syftar till att utföra effektivitets- och produktivitetsvärderingar av 
organisatoriska enheter. Metoden tillåter multipla variabler vilket möjliggör analys av 
flervalsproduktion, d.v.s. analys av enheter som producerar flera tjänster och produkter 
(output) med hjälp av flera insatsfaktorer (input). DEA metoden är en icke-parametrisk metod 
för skattning av effektivitetsfronten och effektivitetsmått. Det innebär att det inte behövs 
några antaganden om en bakomliggande produktionsfunktions funktionsform, antaganden 
som med nödvändighet medför viss resultatpåverkan (Bjurek, 1990). Mer konkret utryckt sker 
i DEA metoden ingen effektivitets- och produktivitetsvärdering utifrån en på förhand 
existerande och känd teortisk norm utan istället sker värderingen i förhållande till en empiriskt 
baserad referensteknologi, d.v.s. den relativa effektiviteten. 
 
I DEA konstrueras ett konvext hölje istället för en explicit frontproduktionsfunktion. Detta 
hölje utgör produktionsmöjlighetsområdet och byggs enbart upp av de konkreta observationer 
som existerar för produktionsenheterna inom en sektor (Konkurrensverket, 2004). Höljet 
avgränsas av ytor på vilka de mest effektiva enheterna är belägna. En icke-parametrisk front 
omsluter (eng. envelops) alltså datamängden på ett närmare sätt än en parametrisk front 
eftersom de parametriska metoderna utgår från en redan bestämd funktionell form.   
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3.1.2 Tillämpning av DEA 
För att mäta enskilda enheters produktionseffektivitet med DEA metoden måste man definiera 
hur mycket det är möjligt att producera givet en viss resursinsats, den s.k. produktionsfronten. 
Inom industriell produktion kan man oftast beräkna vad som är tekniskt möjligt att producera 
med hjälp av de råvaror och maskiner man förfogar över. Denna ansats lämpar sig dock sämre 
för offentliga tjänsteproducenter som t.ex. polisen eftersom vi inte känner till vad som är 
teknisk möjlig produktion. Istället studerar vi vilka resultat andra enheter med likande 
förutsättningar har lyckats prestera givet tillgängliga resurser. I denna ”best practice” ansats 
skapar vi således en empirisk produktionsfront som utgörs av de observerade enheter som 
uppvisar bäst resultat. Vi vet faktiskt inte i fall dessa enheter producerar maximalt resultat 
givet sina resurser eller om det även för dessa enheter finns utrymme för förbättringar, men vi 
vet att vi inte observerat andra enheter som producerat mer. De produktionseffektiva 
enheterna som en specifik produktionsineffektiv enhet jämförs med benämns referensenhet, 
eller att den ena är den andra dominant. Dessa enheter har av någon anledning lyckats att 
förvalta sina resurser bättre än de produktionsineffektiva enheterna.  
 
I exemplet nedan anges på x-axeln den mängd resurser (input) som enheterna tar i anspråk 
och på y-axeln anges den mängd enheterna producerar (output). Produktionsfronten består 
som vi tidigare nämnt av de observationer som producerar mest givet sina resurser samt 
linjära kombinationer av dessa observationer. De linjära kombinationerna är de räta linjer som 
sammanbinder de observationer som bildar fronten. Att de linjära kombinationerna av 
observerade enheter ingår i produktionsfronten följer av resonemanget att om produktionen i 
exempelvis enhet B och D är möjlig så är även produktion som är en blandning av dessa två 
enheter möjlig.   

 
Figur 2, illustration av DEA antagande 

 
När man mäter den relativa produktionseffektivitet i DEA modellen mäter man antingen 
avståndet längs Y-axeln från den observerade enheten till den effektiva fronten, vilket i 
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figuren innebär att man mäter det vertikala avståndet till fronten, eller så mäter man avståndet 
längs X-axeln från den observerade enheten till den effektiva fronten. Valet av riktning beror 
på huruvida en outputmaximerande eller inputminimerande orientering ligger till grund för 
beräkningen. Vi återkommer till dessa antaganden senare i kapitlet. I bilden ovan jämförs 
resultatet för enhet A således med enhet B som använder lika stor mängd resurser. Enhet A är 
relativt produktionsineffektiv eftersom man skulle kunna öka resultatet till nivå med enhet B. 
Enhet B är däremot produktionseffektiv eftersom det inte finns någon enhet, eller linjära 
kombinationer av enheter, som producerar mer. Enhet C har en resursförbrukning som ligger 
mellan enheterna B och D och jämförs därför med en linjär kombination av enheterna B och 
D. Enhet C är relativt produktionsineffektiv eftersom enheten skulle kunna öka sina resultat. I 
exemplet är enhet B referensenhet till enhet A och B respektive D referensenheter till C.  
 
Vid beräkning av den relativa produktionseffektivitet med DEA söks den största möjliga 
konstant med vilken det är möjligt att multiplicera en enhets resultat utan att produktionen 
hamnar utanför fronten. En effektiv enhet ligger på fronten och kan därför inte öka produktion 
mer utan att hamna utanför vad som är möjlig produktion. Den största konstant med vilken 
man kan multiplicera en sådan enhets resultat är 1 och en effektiv enhet har således 
effektivitetstalet 1, eller 100 uttryckt i procent. En produktionsineffektiv enhet skulle kunna 
producera högre resultat än vad man gör och enhetens resultat kan multipliceras med en 
konstant som är större än 1, d.v.s. en produktionsineffektiv enhet har ett effektivitetstal som är 
större än 1, eller större än 100 uttryckt i procent.  

3.1.3 Skalavkastning (Returns to Scale) 
Som framgår av resonemanget ovan bygger den effektiva fronten – eller referensteknologin - 
på observerade input och output kombinationer. Men den bygger även på vissa 
förhandsantaganden om produktionsmöjligheterna. Dessa antaganden kräver att man väljer en 
typ av skalavkastning. Skalavkastning beskriver vad som händer med resultaten vid en 
förändring av resurserna. Man kan använda fyra olika typer av skalavkastning, nämligen 
konstant, variabel, avtagande och tilltagande (Skolverket, 2004).  
 
Vid konstant skalavkastning (CRS) ökar resultatet i samma proportion som resurserna, 
exempelvis leder en fördubbling av resurserna till en fördubbling av produktionen. Vid 
avtagande skalavkastning (DRS) ökar produktionen mindre än ökningen i resurserna och vid 
tilltagande skalavkastning (IRS) råder det motsatta förhållandet. Variabel skalavkastning 
(VRS) är det minst restriktiva antagandet om skalavkastningen. Man antar att mängden av 
möjlig input och output kombinationer är konvex, vilket betyder att man kan väga samman 
enheter för att på så sätt skapa måttstocksenheter. Referensteknologins form ser olika ut 
beroende på vilken skalavkastning man antar.  
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I bilden nedan representerar den heldragna linjen en produktionsfront under antagande om 
konstant skalavkastning. Variabel skalavkastning representeras av den streckade linjen. 
Avståndet till fronten för en enhet som B är beroende av skalavkastningen. Under antagande 
om variabel skalavkastning skulle enhet B kunna producera resultat motsvarande det som görs 
i B´. Under antagande om konstant skalavkastning skulle enhet B kunna producera resultat 
motsvarande det som görs i B´´. 

 
Figur 3, illustration av DEA antagande 

3.1.4 Input- och outputorienterad DEA 
DEA baserade effektivitets- och produktivitetsmått kan vara såväl output- som inputbaserade, 
dvs. de kan uttryckas som möjliga outputexpansioner eller inputreduktioner. Detta svarar 
grafiskt till att mäta det lodräta respektive det vågräta avståndet från en given enhet till 
referensteknologin. Kriteriet för val av orientering är kontrollbarheten hos input respektive 
output. Den sammanlagda ineffektiviteten hos en enhet kan delas upp i olika delmått genom 
att jämföra effektivitetsmått från olika DEA modeller. Genom att t.ex. jämföra 
produktionseffektivitetsmåtten i VRS och CRS kan man uppskatta huruvida effektiviteten 
beror på fel användning av givna resurser, d.v.s. teknisk produktionsineffektivitet eller på för 
låg/hög kapacitetsnivå, dvs. låg skaleffektivitet. 
 
Detta illustreras i bilderna nedan där D uppenbarligen använder de tilldelade resurserna på ett 
olämpligt sätt. Enheten är också ineffektiv i båda teknologierna. Enhet C däremot är relativt 
effektiv under VRS, men inte under CRS teknologin. Det förklaras av att enhet C ligger över 
den optimala skalstorleken, dvs. lider av låg skalineffektivitet. Enhet A är också den 
skalineffektiv men av motsatt anledning, dvs. för låg skala. Skaleffektiviteten beräknas som 
kvoten mellan effektivitetsmåttet under den strängare CRS antagandet och effektiviteten 
under VRS.    
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Figur 4, illustration av DEA antagande 

 
Inputeffektivitetsmåttet för en enhet definieras som kvoten mellan den resursinsats som de 
mest effektiva enheterna tar i anspråk och den enskilda enhetens observerade mängd använda 
resurser för att producera enhetens observerade antal varor och tjänster. I ekonomiska termer 
tolkas måtten som enheternas potentiellt möjliga minskning av resursåtgången vid bibehållen 
produktionsnivå. I figuren nedan illustreras inputeffektivitetsmåtten för en insatsfaktor X och 
en producerad tjänst Y. Punkterna A, B, C och D representerar olika produktionsenheter. I 
fallet med variabel skala utgörs produktionsfronten av linjerna mellan X0

A, A, B, C samt 
linjen till höger om C. Produktionsenheterna A, B och C är de relativt mest 
produktionseffektiva, d.v.s. ingen annan enhet använder sig av mindre resurser relativt de 
producerade tjänsterna. Dessa enheter erhåller som vi tidigare nämnt ett effektivitetstal lika 
med 1 eller 100 uttryckt i procent.  
 
Produktionsenheten D, som domineras av enheterna A och B, har en lägre 
produktionseffektivitet och denna mäts som kvoten mellan den resursinsats som krävs om den 
observerade mängden prestationer på fronten XV

D och den observerade resursinsatsen för 
enheten X0

D, d.v.s. XV
D / X0

D <1. Under antagandet om konstant skala utgörs fronten av linjen 
från origo genom enheten B. I detta fall är enheten B den mest effektiva enheten med ett 
effektivitetsmått lika med 1, medan enheten A som producerar vid ökande skalavkastning får 
ett effektivitetsmått lika med XC

A / X0
A <1.  

 
 Figur 5, illustration av DEA antagande 
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Outputeffektivitetsmåttet för en enhet definieras som kvoten mellan den enskilda enhetens 
producerade kvantitet och den kvantitet som produceras av de mest effektiva enheterna givet 
oförändrad resursanvändning. I ekonomiska termer tolkas detta mått som enhetens potentiellt 
möjliga ökning av producerad kvantitet vid bibehållen resursförbrukning. Outputeffektivitet 
givet variabel skala illustreras i figuren nedan för en insatsfaktor X och en producerad tjänst 
Y. Punkterna A, B, C och D representerar olika produktionsenheter.  
 
I fallet med variabel skala utgörs fronten av linjen mellan punkterna X0

A, A, B, C samt linjen 
till höger om enhet C. Produktionsenheterna A, B och C är de mest effektiva, d.v.s. ingen 
annan enhet använder mindre resurser relativt de producerade tjänsterna och dessa erhåller ett 
effektivitetstal lika med 1. Produktionsenheten D, som till skillnad från tidigare exempel nu 
domineras av enheterna B och C, har en lägre effektivitet och dess effektivitetsvärde mäts 
som kvoten mellan den observerade producerade kvantiteten Y0

D  och den kvantitet som 
produceras på fronten YV

D, d.v.s. Y0
D / YV

D <1. Under antagandet om konstant skala utgörs 
fronten av linjen från origo genom enheten B. I detta fall är enheten B den enda effektiva 
enheten med ett effektivitetsmått lika med 1, medan enheten A som producerar vid ökande 
skalavkastning får ett effektivitetsmått lika med Y0

A / YC
A <1.  

 
Figur 6, illustration av DEA antagande 
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4 Metod 
I detta kapitel avser vi att redogöra för de val som måste göras innan vi kan påbörja 
beräkningarna. Val av t.ex. vilken data som skall ligga till grund för beräkningarna med 
avseende på inriktningar och nyckeltal samt vilken skalavkastning och orientering i DEA som 
lämpar sig bäst. Vidare avser vi även att presentera det program som ligger till grund för 
beräkningarna, Efficient Measurement System (EMS).  

4.1 Urvalsprocessen 
Vi har delat in urvalsprocessen i sju olika huvudsteg, där det i varje steg ställs dels generella 
krav och dels specifika krav på populationen. De tre första stegen avser den statliga 
verksamhetsstrukturen och polisens verksamhet som sorterar under respektive nivå. Det fjärde 
steget avser urvalet av inriktningar i polisens nationella resultatmodell och det femte steget 
avser urvalet av de nyckeltal som finns representerade inom inriktningarna. Vi har vidare valt 
att redogöra för de resurs- och prestationsbaserade nyckeltalen var för sig i steg 5.1 och steg 
5.2. Det sjätte och sjunde steget i urvalsprocessen syftar till att välja dels skalavkastningen 
och dels orienteringen som skall ligga till grund för DEA beräkningen.  
 

 
Figur 7, Urvalsprocessen 

 
Steg 1 – Urval av politikområden 
Populationen för politikområdena är de fem som presenterades i kapitel 2, rubrik 2.3 och 
2.3.1. Vid val av politikområde har vi formulerat två generella urvalskriterier, 1) det/de 

Politikområden 

Verksamhetsområde 

Verksamhetsgrenar 

Nyckeltal 

Skalavkastning 

Orientering 

Inriktningar 

Resursbaserade 
nyckeltal 

Prestationsbaserade 
nyckeltal 

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.



 22

politikområden som bäst speglar den operativa polisära verksamhet som bedrivs vid 
polismyndigheterna och 2) det/de politikområde som tar mest resurser i anspråk.  
 
Av de fem politikområdena är det endast ett som motsvarar de krav vi ställer på populationen, 
nämligen politikområdet rättsväsendet. Mot bakgrund av informationen i polisens 
regleringsbrev framgår det att verksamhet som bedrivs inom detta politikområde faller under 
polismyndigheternas ansvar, som t.ex. åtgärder för att minska brottsligheten och förkorta tider 
från brottsanmälan till dom. Det är således det politikområde som bäst speglar den operativa 
polisiära verksamheten. Vad gäller det andra kriteriet så ianspråktar rättsväsendet drygt 95 
procent av polisens totala anslag på omkring femton miljarder kronor.   
 
Steg 2 & 3 – Urval av verksamhetsområden och verksamhetsgrenar 
Populationen för verksamhetsområden och verksamhetsgrenar som sorterar under 
politikområdet rättsväsendet framgår av kapitel 2, rubrik 2.3.2 och 2.3.3. Vid val av 
verksamhetsområden och verksamhetsgrenar har vi formulerat ett generellt urvalskriterium, 
nämligen de områden och grenar som bäst speglar polismyndighetens kärnverksamhet. Då vi 
saknar en vedertagen definition av polisens kärnverksamhet har vi valt att definiera 
kärnverksamhet som; “med utgångspunkt i polisens grundläggande funktion, d.v.s. att 
upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, är kärnverksamhet den verksamhet där 
ordning och säkerhetstänkande är av dominerande betydelse samt om det kan antas att våld 
eller tvång måste användas för att utföra uppgiften ifråga”.  
 
Av de tre verksamhetsområden/grenar som svarar under politikområdet rättsväsendet är det 
två som motsvarar det krav vi ställer på populationen, nämligen brottsförebyggande arbete 
samt utredning och lagföring. Det brottsförebyggande arbetet innebär att bedriva verksamhet 
som reducerar risken för att brott begås och är del av polisens kärnverksamhet. Även 
verksamhetsområdet utredning och lagföring motsvarar det krav vi ställer på populationen då 
målet med verksamheten är att den skall bedrivas med högt ställda krav på rättsäkerhet. Vad 
gäller det tredje och bortgallrade verksamhetsområdet/grenen – övrig verksamhet – är det 
verksamhet som syftar till att stödja kärnverksamheten med utgångspunkt i medborgarnas 
intresse snarare än med utgångspunkt i att upprätthålla ordning och säkerhet.       
 
Steg 4 – Urval av inriktningar 
Population för inriktningarna finns angivna i kapitel 2, rubrik 2.4, den nationella 
resultatmodellen. Vi har formulerat fyra generella urvalskriterier för inriktningarna, 1) vilka 
inriktningar som är prioriterade av statsmakten, 2) vilka inriktningar som bäst speglar 
polismyndighetens kärnverksamhet, 3) att verksamhet som bedrivs inom inriktningarna skall 
vara jämförbara polismyndigheterna emellan och 4) att reliabel data finns tillgänglig för 
inriktningen.  
 
Vad gäller det första urvalskriteriet har statsmakten valt att prioritera tre av inriktningarna. 
Dessa är våldsbrottslighet, ekonomisk brottslighet samt narkotikabrottslighet. Två av dessa 
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inriktningar motsvarar även de resterande tre krav vi ställer på populationen, nämligen 
våldsbrottslighet och narkotikabrottslighet. Av denna anledning har vi valt att inkludera dem i 
studien. Vad gäller den ekonomiska brottsligheten bör det framhållas att polisen bara 
handlägger en del av de ärenden som gäller denna typ av brott. En stor del sköts av 
Ekobrottsmyndigheten och av Skatteverket som övertagit vissa enklare ärenden. Med hänsyn 
till denna organisatoriska arbetsfördelning och avsaknaden av reliabel data enligt det fjärde 
kriteriet har vi – trots hög prioritet - valt att exkludera denna inriktning i studien. 
 
Utöver de tre prioriterade inriktningarna återstår nu tre stycken, nämligen; trafikbrottslighet, 
tillgrepp och skadegörelse samt övrig brottslighet. För dessa inriktningar gäller således ej det 
första kriteriet, utan de måste motsvara de krav vi ställer i kriterierna två till fyra.  
Inriktningarna intern verksamhet och polismyndighetsärenden sorterar under 
verksamhetsområdet/grenen övrig verksamhet och gallrades såldes bort i föregående steg.   
 
Vad gäller de återstående inriktningarna ställer vi dem i ett första skede mot vårt andra 
urvalskriterium, d.v.s. polismyndighetens kärnverksamhet. Arbetet med att stävja 
trafikbrottsligheten har sin utgångspunkt i att upprätthålla den allmänna ordningen och 
säkerheten och motsvarar således vårt krav på populationen. Verksamheten som bedrivs inom 
inriktningen tillgrepp och skadegörelse syftar också den till att upprätthålla den allmänna 
ordningen i samhället. Vi är skeptiska till inriktningen – övrig brottslighet – eftersom den 
verksamhet som redovisas som övrig brottslighet innehåller såväl kärnverksamhet som annan 
mindre väsentlig verksamhet. Kärnverksamheten är dock övervägande och vi väljer därför att 
inte gallra bort inriktningen i detta skede. Vad gäller kriterierna tre och fyra så kan vi 
konstatera att den verksamhet som bedrivs inom de tre kvarvarande inriktningarna är 
jämförbara polismyndigheterna mellan och att tillgänglig data är reliabel. Vårt urval blir 
därmed följande inriktningar; våldsbrottslighet, narkotikabrottslighet, trafikbrottslighet, 
tillgrepp och skadegörelse samt övrig brottslighet.  
 
Steg 5 – Urval av nyckeltal 
Nästa steg i urvalsprocessen blir att genomföra ett urval av de nyckeltal som skall ligga till 
grund för beräkningen. Populationen för nyckeltalen har ursprungligen varit de ca 120 som 
återfinns i den nationella resultatmodellen och som redovisas i bilaga 1. I ett första steg att 
rangordna de 120 nyckeltalen var kriterierna dels 1) de prioriterade nyckeltalen enligt 
regleringsbrevet och dels 2) de mest förekommande nyckeltalen i resultatdialogen mellan 
polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen. Av modellens 120 nyckeltal har vi mot bakgrund 
av de två kriterierna begränsat populationen till dem som redovisas i kapitel 2, rubrik 2.4.1.  
 
Inom DEA litteraturen finns det ett antal specifika kriterier som ska vara uppfyllda för att 
beräkningen skall genererar ett rättvisande resultat. Dessa kriterier är följande; 
 

- Datakvalitet  
- Datatillgänglighet 
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- Fullständighet 
- Icke-redundans 
- Minimalitet 
- Modellens frihetsgrad 
- Operationalitet 
- Relevans 

 
Vidare har vi valt att formulera fem mer generella kriterier för populationen. Dessa är med 
avseende på de resursbaserade nyckeltalen 1) väsentliga produktionsresurser och 2) väsentliga 
produktionsförutsättningar. För de prestationsbaserade nyckeltalen är kriteriet 3) strikta 
prestationsbaserade nyckeltal som speglar prestationer av kärnverksamheten. Vidare har vi 
valt att formulera två kriterier som gäller för de båda, 4) prioriterade och mest förekommande 
nyckeltal samt 5) nyckeltalens kombinerbarhet.  
 
Innan vi går vidare med att göra ett urval av resurs- och prestationsbaserade nyckeltal är det 
två av de specifika kriterierna som är av stor betydelse för urvalet, nämligen minimalitet och 
modellens frihetsgrad.  Med minimalitet menas att den enklaste förklaringsmodellen skall 
väljas och med modellens frihetsgrad menas att antalet nyckeltal påverkar resultatet. I det fall 
minimalitetskriteriet skall uppfyllas bör urvalet inte vara större än ett resurs- och 
prestationsbaserat nyckeltal. Kriteriet för modellens frihetsgrad innebär emellertid att vid val 
av fler nyckeltal blir följaktligen resultatet mindre varierande och vid val av färre variabler 
blir resultatet mer varierande. Det är således av stor betydelse att göra en avvägning av antalet 
nyckeltal som ska inkluderas i studien. I litteraturen framgår det att antal nyckeltal skall 
motsvara antal enheter, dividerat med tre till fyra. Alltså, antalet nyckeltal skall i vår studie 
vara 21 (antal polismyndigheter) / (3-4) = 5-7 nyckeltal.  
 
Steg 5.1 – Urval av resursbaserade nyckeltal 
Populationen för de resursbaserade nyckeltalen finns återgivna i kapital 2, rubrik 2.4.1. Enligt 
det fjärde kriteriet bland de generella urvalskriterierna kan vi konstatera att kostnad per 
inriktning, antal timmar per inriktning och antal inkomna ärenden är dels ett prioriterade och 
dels ett vanligt förekommande nyckeltal. Kostand per inriktning och antal timmar per 
inriktning motsvarar även det andra kriteriet enligt krav på väsentliga produktionsresurser. I 
nyckeltalet kostnad per inriktning är personalkostnaden exkluderad för att inte dubbelräkna 
resursinflödet till verksamheten. De båda nyckeltalen avser kostnad och tid för såväl det 
brottsförebyggande arbetet som utredning och lagföring.   
 
Det tredje nyckeltalet – antal inkomna ärenden – är förvisso ingen produktionsresurs, men 
likväl en väsentlig produktionsförutsättning. Detta nyckeltal är till skillnad från de andra två 
icke-kontrollerbart vilket innebär att inflödet till verksamheten till betydande del bestäms av 
externa faktorer, vilka polismyndigheterna i väldigt liten utsträckning kan påverka. Vid 
användandet av EMS för produktionseffektivitetsberäkning som grundar sig på DEA metoden 
gäller särskilda antaganden om icke-kontrollerbara nyckeltal, s.k. non-discretionary.  
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De resursbaserade nyckeltal som motsvarar våra krav på populationen är följaktligen kostnad 
per inriktning, antal timmar per inriktning och antal inkomna ärende.  
 
Steg 5.2 – Urval av prestationsbaserade nyckeltal 
Populationen för de prestationsbaserade nyckeltalen finns återgivna i kapital 2, rubrik 2.4.1. 
Av de prestationsbaserade nyckeltal som ryms inom den nationella resultatmodellen har vi 
enligt det tredje kriteriet – strikta prestationsbaserade nyckeltal – för avsikt att välja relevanta 
prestationsmått som visar på vad polisen presterat inom respektive inriktning. Vidare har vi 
enligt det fjärde kriteriet även för avsikt att välja de prioriterade och mest förekommande 
nyckeltalen. Två nyckeltal som uppfyller dessa krav är antal ärenden redovisade till åklagare 
och genomströmningstid per ärende. Det finns emellertid vissa aspekter av dessa nyckeltal 
som föranleder en diskussion. 
 
Antalet ärenden som lämnats till åklagare är av betydelse för att bedöma om huruvida målet 
om att öka lagföringen uppfyllts. En ökning av antalet ärenden som redovisas till åklagare får 
som regel anses vara positivt. De ärenden som inte lämnas till åklagare skrivs av eller 
redovisas som balanserade. Det kan visserligen hävdas att också en minskning av antalet 
ärenden som redovisats till åklagare bör tolkas positivt. En sådan utveckling kan vara 
resultatet av en mer rationell utredningsverksamhet med mer strikta kriterier för när det finns 
skäl att lämna ärendet till åklagare. Antalet ärenden som redovisats till åklagare säger 
emellertid inte allt. En mer nyanserad bild erhålls om antalet redovisade ärenden sätts i 
relation till hur många ärenden som inkommit, enligt kriteriet om nyckeltalens 
kombinerbarhet.  
 
Såväl antal ärenden som redovisas till åklagare som genomströmningstid per ärende är 
prestationsmått. Det rymmer dock en kvalitetsaspekt i måtten som kan försvåra 
urvalsprocessen eftersom vi avser att endast välja strikt prestationsbaserade nyckeltal, d.v.s. är 
ett lågt värde på genomströmningstiden likställt med hög produktivitet eller en indikation på 
bristande kvalitet i handläggningsprocessen av ärenden? Liknade problematik gäller vid 
analys av antal ärenden som redovisas till åklagare, enligt resonemanget ovan. 
 
Utöver de två ovanstående nyckeltalen har vi valt två specifika nyckeltal för inriktningarna 
trafikbrottslighet och narkotikabrottslighet. Dessa är antal utandningsprover respektive antal 
narkotikabeslag. Att bedriva en aktiv polisiär verksamhet inom trafikbrottslighet, där försök 
till att stoppa förare som är påverkade av alkohol och droger, är viktigt i syfte att minska 
antalet olyckor med förare som varit påverkade av alkohol och droger är inblandade. 
Nyckeltal som t.ex. antal olyckor som resulterat i dödsfall och svåra skador kan tyckas vara av 
större betydelse att inkludera i beräkningen med tanke på att nyckeltalet är i enlighet med den 
långsiktiga målsättningen för trafikbrottslighet, d.v.s. minska antalet dödslyckor och svåra 
skador. Vi är emellertid av den uppfattning att det nyckeltalet är mer en effekt av dels den 
polisiära verksamheten och dels infrastruktur och trafiksäkerhet där annan myndighet bär 
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huvudansvaret. Det är således mer ett effektmått snarare än ett prestationsmått. Det kan 
eventuellt ha varit av intresse att ställa antalet olyckor som resulterat i dödsfall och svåra 
skador i relation till andelen dödsolyckor och svåra skador där förare har varit påverkade av 
alkohol och droger. Men, eftersom en andel utgör ett procentuellt mått är det inte lämpligt att 
inkludera det i beräkningen, då DEA kräver att data är i form av tal. Antal utandningsprover 
är därmed ett bra prestationsmått för att visa på vad polisen presterat i syfte att minska 
andelen förare som kör påverkade av alkohol och droger. Vad gäller antal narkotikabeslag 
redovisas de för såväl polisen som för tullen samt sammanslaget. Det sammanslagna 
nyckeltalet blir missvisande i och med att inte samtliga polismyndigheter kan tillgodoräkna 
sig tullens beslag. Vi har således valt antal narkotikabeslag genomförda av polisen.  
 
De prestationsbaserade nyckeltal som uppfyller våra krav på populationen är följaktligen antal 
ärenden redovisade till åklagare, genomströmningstid per ärende samt även antal 
utandningsprover för inriktningen trafikbrottslighet och antal narkotikabeslag för inriktningen 
narkotikabrottslighet. 
 
Steg 6 – Urval av skalavkastning 
Val av skalavkastning är av stor betydelse eftersom de grundar sig på olika antaganden om 
produktionsmöjligheterna och således genererar skilda resultatet. Populationen för de olika 
skalavkastningarna återfinns i kapitel 3, rubrik 3.1.3. Vi har formulerat följande 
urvalskriterium; de resurs- och prestationsbaserade kombinationerna skall vara konvexa så att 
produktionsmöjligheterna är obegränsade. Den skalavkastning som motsvarar vårt krav på 
konvexitet är variabel skalavkastning (VRS).  
 
Steg 7 – Urval av orientering 
Val av orientering är endera en resursminimerande eller prestationsmaximerande orientering. 
Kriteriet för valet av orientering är nyckeltalens kontrollerbarhet, d.v.s. är det rimligt att 
använda en resursminimerande orientering då resurserna inte anses vara flexibla. De resurser 
polismyndigheterna har till sitt förfogande har de erhållit genom en politiks process och 
därmed är möjligheten att påverka liten. Att däremot ställa krav på en ökad produktion, givet 
resurserna anser vi vara rimligt, därav den prestationsmaximerade orienteringen.  

4.2 Systemval 
Nästa steg i processen var att välja ett lämpligt system för att beräkna produktiviteten. Det 
finns ett flertal DEA-program att tillgå såsom EMS, WinDeap, Frontier Analyst och OnFront. 
Av dessa fyra system är det endast EMS och WinDeap som är icke-kommersiella och avsedda 
att användas i akademiskt syfte. Såväl EMS som WinDeap är Windows-baserade program och 
finns tillgängliga på Internet. I syfte att besluta oss om vilket program vi skulle använda oss 
av kontaktade vi grundaren av WinDeap, Tim Coelli vid The Center for Efficiency and 
Productivity Analysis (CEPA), University of Queensland i Australien och grundaren av EMS, 
Holger Scheel, verksam vid universitetet i Dortmund. Valet av program föll på EMS p.g.a. 
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WinDeaps bristande dokumentation. Programmet och övrig information om EMS finns att 
ladda ner från http://www.wiso.uni-dortmund.de/lsfg/or/scheel/ems/ 
 
Det finns emellertid andra mer pedagogiska program än EMS för beräkning av produktivitet, 
nämligen Frontier Analyst och OnFront, men dessa program är kommersiella och således 
kostsamma. Av den anledningen har vi valt att använda EMS, men vi har emellertid haft 
tillgång till demoversioner av Frontier Analyst och OnFront vilka förtydligat delar av 
analysen som vi fann bristfällig med EMS. Dessa demoversioner har dock endast tillåtit upp 
till 12 enheter varför vi varit tvungna att förkasta resultatet. För att lättare förstå respektive 
enhets viktning av nyckeltal, alt. referensobjekt har demoversionerna varit till stor hjälp. 
Referensobjekten och övrig data presenterades tydligt i såväl diagram som andra pedagogiska 
illustrationer. 

4.2.1 Efficient Measurement System (EMS) 
Då data bearbetats och sparats som Excel-fil exporteras den till EMS programmet. 
Arbetsbladet måste vara namngivet ”Data” och sparat i samma mapp som EMS programmet. 
Den översta raden måste namnges med respektive variabler och med [I] för input och med [O] 
för output. Då programmet skall köras och beräkna produktiviteten, d.v.s. avståndet till den 
relativt mest produktiva fronten, får användaren ett flertal val som illustreras av bilden nedan. 
 

 
Figur 8, Illustration av EMS 

 
Det är fyra val som måste göras för att beräkna produktiviteten. Vad gäller tre av de fyra 
valen kan vi mot bakgrund av teorin och våra DEA antaganden bestämma oss för en konvex 
struktur, variabel skalavkastning samt en prestationsorienterad DEA. Vad gäller det fjärde 
valet – distansen – är det av stor betydelse att likt de andra valen ha kännedom om hur de 
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olika alternativen påverkar resultatet. Det radiala alternativet, även kallad Debreu-Farrell-
måttet, indikerar de nödvändiga förbättringar som krävs när samtliga faktorer är beroende av 
varandra. Faller valet på det radiala alternativet väljs superefficiency per automatik.   
 
Bilden nedan illustrerar hur resultatet av bräkningen presenteras. I syfte att erhålla ett 
rättvisande resultat av genomströmningstid i antal dagar per ärende har en omvänd skala 
använts för beräkningar. Vad det gäller de prestationsrelaterade variablerna tolkar EMS låga 
siffror som negativt, d.v.s. låg produktivitet och höga siffror som positivt, d.v.s. hög 
produktivitet. Således har polismyndigheter med låg genomströmningstid tilldelats ett värde 
motsvarande det samma i omvänd skala. Stockholm med en genomströmningstid på 37 dagar 
för ett trafikärende har i beräkningarna tillförts ett värde på 100-37, d.v.s. 63 dagar. För de 
inriktningar där genomströmmingstiden överstiger 100 dagar har 200-x använts.  
 

 
Figur 9, Illustration av resultat från EMS 
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5 Empiri 
Detta kapitel syftar i första hand till att presentera tabeller dels av den data som legat till 
grund för beräkningarna och dels det resultat som beräkningarna genererat. Kapitlet inleds 
med en tabellförklaring.   

5.1 Tabellförklaringar 
I detta kapitel kommer två typer av tabeller att presenteras. Den ena kategorin är tabeller med 
den data som legat till grund för beräkningarna och den andra kategorin av tabeller är 
resultatet av beräkningarna. I syfte att underlättare för läsaren att tolka dessa tabeller följer en 
kortfattad tabellförklaring. Vad gäller datatabellerna avser den första kolumnen de 
polismyndigheter som ingått i beräkningarna. Kolumn två, tre och fyra avser de 
resursbaserade nyckeltalen som legat till grund för beräkningarna och kolumn fem och sex de 
prestationsbaserade nyckeltalen. Vad gäller datatabellen för inriktningarna trafikbrottslighet 
och narkotikabrottslighet tillkommer en prestationsbaserad variabel i den sjunde kolumnen, 
nämligen antal utandningsprov (AUP) respektive antal narkotikabeslag (AB).  
 
Med avseende på resultattabellerna gäller följande; i kolumn ett återfinns vilka 
polismyndigheter som ingått i beräkningarna, av kolumn två framgår polismyndigheternas 
resultat uttryckt i procent, kolumn tre, fyra och fem avser viktningen av de resursbaserade 
nyckeltalen och kolumn sex och sju viktningen av de prestationsbaserade nyckeltalen. För 
inriktningarna trafikbrottslighet och narkotikabrottslighet tillkommer en prestationsbaserad 
variabel i kolumn åtta. Av kolumn åtta (alt. nio) framgår polismyndigheternas 
jämförelseobjekt, eller benchmarks. I kolumnerna nio-13 (alt. tio-14) återfinns respektive 
nyckeltals slack.  
 
Resultatet (score) anger i procent hur produktionseffektiv respektive polismyndighet är i 
förhållande till varandra. För en polismyndighet som t.ex. Uppsala som erhållit resultatet 105 
procent inom inriktningen våldsbrottslighet, innebär det att polismyndigheten skall öka 
produktionen med fem procent för att bli 100 procent produktionseffektiva.   
 
Följande kolumner (tre-sju, alt. åtta) anger respektive nyckeltals viktning, vilket innebär till 
vilken grad respektive nyckeltal påverkar resultatet. Vad gäller de resursorienterade 
nyckeltalen har t.ex. Uppsala erhållit ett värde av 1 för nyckeltalet AIÄ, vilket innebär att 
detta nyckeltal till 100  procent är av betydelse för resultatet. Vad det gäller de 
prestationsorienterade nyckeltalen har Uppsala erhållit ett värde av 0,45 för AÄRÅ och 0,55 
för GT, vilket innebär att AÄRÅ till 45 påverkar resultatet och att GT till 55 procent påverkar 
resultatet.  
 
Siffrorna i kolumnen för benchmarks anger vilka polismyndigheter som bör jämföras med 
varandra, d.v.s. respektive polismyndighets jämförelseobjekt. Siffrorna inom parantes för den 
samma anger i vilken utsträckning respektive polismyndighet bidragit till att bestämma 
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resultatet av en improduktiv polismyndighet, d.v.s. i vilken utsträckning variablerna jämförts 
med varandra. Vad det gäller benchmarks har t.ex. Uppsala erhållit 9 (0,15), 12 (0,02) och 14 
(0,82) vilket innebär att Uppsalas nyckeltal till 15 procent har jämförts med polismyndighet 9 
vilket är Blekinge, till två procent med polismyndighet 12 vilket är Västra Götaland och till 
82 procent med polismyndighet 14 vilket är Örebro.   
  
Kolumnerna därefter (nio alt. tio – 15 alt. 16) anger slack för såväl de resurs- som 
prestationsbaserade nyckeltalen. Siffrorna i dessa kolumner kan likställas med 
förbättringspotentialen för respektive nyckeltal. Vid en prestationsorienterad DEA är det de 
två, alt. tre sista kolumnerna som anger förbättringspotentialen, d.v.s. i vilken utsträckning 
polismyndigheterna ska öka sina prestationer. Trots en prestationsorienterad DEA kommer 
resultatet även att visa på förbättringspotential för de resursorienterade variablerna, vilket 
indikerar att polismyndigheterna har ett överflöde av resurser i förhållande till nuvarande 
prestationer.   

5.2 Våldsbrottslighet 
Av nedanstående tabell framgår den data som legat till grund för 
produktionseffektivitetsberäkningen för inriktningen våldsbrottslighet. Som framgår av 
följande data är Polismyndigheterna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland de största sett 
till såväl resurser som prestationer.  
 

Tabell 1, Data för inriktningen Våldsbrottslighet 
 
I nedanstående tabell redogörs resultatet av beräkningen. De polismyndigheter som erhållit ett 
resultat motsvarande 100 procent är totalt tio till antalet, nämligen; Stockholm, 
Södermanland, Östergötland, Kronoberg, Gotland, Blekinge, Västra Götaland, Värmland, 
Örebro och Jämtland.  
 
De resterande elva polismyndigheterna är således improduktiva. Hur improduktiva de är i 
förhållande till de relativt mest produktionseffektiva polismyndigheterna framgår av kolumn 
två i tabellen nedan. De improduktiva polismyndigheterna inom inriktningen våldsbrottslighet 
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är följande; Uppsala, Jönköping, Kalmar, Skåne, Halland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, 
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.  
 

 
Tabell 2, Resultat för inriktningen Våldsbrottslighet 

 
Vad gäller benchmarks framgår det av resultatet vilka av de improduktiva polismyndigheterna 
som bör jämföras med de relativt mest produktiva. Gävleborgs nyckeltal jämförs t.ex. till 33 
procent med polismyndighet 6 vilket är Kronoberg, till tre procent med polismyndighet 13 
vilket är Värmland och till 63 procent med polismyndighet 14 vilket är Örebro. Att det 
förekommer fler än ett jämförelseobjekt beror till stor del på viktningen av de resurs- och 
prestationsorienterade nyckeltalen. Siffrorna anger således hur ofta Gävleborgs variabler 
jämförts med Kronobergs, Värmlands och Örebros variabler. Vad gäller Gävleborgs viktning 
av de prestationsorienterade nyckeltalen har de erhållit 100 procent för antal ärenden 
redovisade till åklagare och 0 procent för genomströmningstid. Gävleborgs mest refererade 
polismyndighet – Örebro – har en viktning av de prestationsbaserade nyckeltalen på 74 
procent för AÄRÅ samt 26 procent för GT. Vidare har de två polismyndigheterna likartad 
viktning för de resursorienterade nyckeltalen. Det förefaller således rimligt att Gävleborg 
jämförs med Örebro i syfte att förbättra sin produktionseffektivitet inom inriktningen 
våldsbrottslighet.  
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5.3 Narkotikabrottslighet 
Av nedanstående tabell framgår den data som legat till grund för beräkningen av inriktningen 
narkotikabrottslighet. Vid beräkningen av denna inriktning har ytterligare ett 
prestationsbaserat nyckeltal inkluderats, nämligen; antal beslag. Även inom denna inriktning 
är de största polismyndigheterna Stockholm, Skåne och Västra Götaland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3, Data för inriktningen Narkotikabrottslighet 
 
I nedanstående tabell redogörs resultatet av beräkningen. De polismyndigheter som erhållit ett 
resultat motsvarande 100 procent är totalt tio till antalet inom inriktningen 
narkotikabrottslighet, nämligen; Stockholm, Östergötland, Kronoberg, Gotland, Blekinge, 
Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Jämtland och Västerbotten. 
 
De resterande elva polismyndigheterna är således improduktiva. De improduktiva 
polismyndigheterna inom inriktningen narkotikabrottslighet är följande; Uppsala, 
Södermanland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Halland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, 
Västernorrland och Norrbotten 
 

 
Tabell 4, Resultat för inriktningen Narkotikabrottslighet 

 
Vad gäller benchmarks så framgår det av resultatet vilka av de improduktiva 
polismyndigheterna som ska jämföras med de relativt mest produktiva. De mest produktiva 
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polismyndigheterna jämförs ej med varandra utan utgör referenser till de improduktiva 
polismyndigheterna.  

5.4 Trafikbrottslighet 
Av nedanstående tabell framgår den data som legat till grund för beräkningen av inriktningen 
trafikbrottslighet. Likt narkotikabrottsligheten har ytterligare ett prestationsbaserat nyckeltal 
inkluderats, nämligen; antal utandningsprov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5, Data för inriktningen Trafikbrottslighet 
 
I nedanstående tabell redogörs resultatet av beräkningen. De polismyndigheter som erhållit ett 
resultat motsvarande 100 procent är totalt 13 till antalet inom inriktningen 
narkotikabrottslighet, nämligen; Stockholm, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Gotland, 
Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Örebro, Västmanland, Gävleborg, Västerbotten och 
Norrbotten.  
 
De resterande åtta polismyndigheterna är således improduktiva. De improduktiva 
polismyndigheterna inom inriktningen narkotikabrottslighet är följande; Uppsala, 
Södermanland, Kalmar, Halland, Värmland, Dalarna, Västernorrland och Jämtland. 
 

 
Tabell 6, Resultat för inriktningen Trafikbrottslighet 
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5.5 Tillgrepp och skadegörelse 
Av nedanstående tabell framgår den data som legat till grund för beräkningen av inriktningen 
tillgrepp och skadegörelse.  Likt de övriga inriktningarna är det polismyndigheterna i 
Stockholm, Skåne och Västra Götaland som är de största.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7, Data för inriktningen Tillgrepp och skadegörelse 
 
I nedanstående tabell redogörs resultatet av beräkningen. De polismyndigheter som erhållit ett 
resultat motsvarande 100 procent är totalt tio till antalet inom inriktningen tillgrepp och 
skadegörelse, nämligen; Stockholm, Östergötland, Kronoberg, Gotland, Blekinge, Skåne, 
Örebro, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. 
 
De resterande elva polismyndigheterna är således improduktiva. De improduktiva 
polismyndigheterna inom resultatområdet narkotikabrottslighet är följande; Uppsala, 
Södermanland, Jönköping, Kalmar, Halland, Västra Götaland, Värmland, Västmanland, 
Dalarna, Gävleborg och Västernorrland. 
 

 
Tabell 8, Resultat för inriktningen Tillgrepp och skadegörelse 
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5.6 Övrig Brottslighet 
Av nedanstående tabell framgår den data som legat till grund för beräkningen av inriktningen 
övrig brottslighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9, Data för inriktningen Övrig brottslighet 
 
I nedanstående tabell redogörs resultatet av beräkningen. De polismyndigheter som erhållit ett 
resultat motsvarande 100 procent är totalt sex till antalet inom inriktningen övrig brottslighet, 
nämligen; Stockholm, Kronoberg, Gotland, Blekinge, Västra Götaland och Örebro. 
 
De resterande 15 polismyndigheterna är således improduktiva. De improduktiva 
polismyndigheterna inominriktningen övrig brottslighet är följande; Uppsala, Södermanland, 
Östergötland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Halland, Värmland, Västmanland, Dalarna, 
Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt Norrbotten.  
 

 
Tabell 10, Resultat för inriktningen Övrig brottslighet 
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5.7 Sammanställning av resultat 
I tabellen nedan återfinns dels en sammanställning av respektive polismyndighets resultat 
inom vardera inriktning och dels ett oviktat medelvärde av produktiviteten för respektive 
polismyndighet. Det är totalt fem polismyndigheter som är relativt mest produktiva, nämligen 
Stockholm, Kronoberg, Gotland, Blekinge samt Örebro. Resterande polismyndigheter är 
improduktiva i förhållande till dessa och medelvärdet varierar från 119 procent för Kalmar till 
101 procent för Västmanland. 
 
För att polismyndigheten i Kalmar skall betraktas som produktiv måste prestationerna överlag 
öka med 19 procent. Vilka variabler som ligger till grund för improduktiviteten samt slacken i 
den samma förklaras och analyseras i följande kapitel. Vidare redogörs det även för varje 
enskild variabels förbättringspotential inom respektive inriktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11, Sammanställning av resultaten  

Polism yndighet Narkotika Tillgrepp Trafik Våld Övrig Medel
    Stockholm 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
    Uppsala 112,40% 103,38% 114,62% 105,18% 111,29% 109,37%
    Söderm anland 106,92% 107,33% 112,99% 100,00% 109,90% 107,43%
    Östergötland 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 103,10% 100,62%
    Jönköping 105,46% 102,53% 100,00% 116,34% 114,14% 107,69%
    Kronoberg 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
    Kalm ar 130,04% 121,75% 103,48% 127,58% 112,55% 119,08%
    Gotland 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
    Blekinge 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
    Skåne 101,31% 100,00% 100,00% 102,66% 115,62% 103,92%
    Halland 100,38% 103,32% 118,41% 110,13% 109,20% 108,29%
    Västra Götaland 100,00% 102,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,59%
    Värm land 100,95% 108,90% 109,88% 100,00% 106,91% 105,33%
    Örebro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
    Västmanland 100,00% 102,36% 100,00% 100,67% 101,78% 100,96%
    Dalarna 122,65% 111,69% 108,90% 119,23% 114,61% 115,42%
    Gävleborg 102,35% 100,80% 100,00% 115,96% 106,38% 105,10%
    Västernorrland 115,55% 112,47% 112,18% 108,95% 107,75% 111,38%
    Jämtland 100,00% 100,00% 103,64% 100,00% 126,41% 106,01%
    Västerbotten 100,00% 100,00% 100,00% 103,73% 102,82% 101,31%
    Norrbotten 108,35% 100,00% 100,00% 102,13% 104,13% 102,92%
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6 Analys 
Detta kapitel syftar till att analysera resultatet av respektive inriktning som vi valt att 
inkludera i undersökningen. Vidare presenteras och analyseras förbättringspotentialen för 
respektive polismyndighets nyckeltal inom vardera inriktning.  

6.1 Tabellförklaring  
Tabellerna som presenteras i detta kapitel syftar till att illustrera respektive polismyndighets 
förbättringspotential fördelat på inriktningar och nyckeltal. Tabellerna visar således på 
förbättringspotentialen för såväl resursorienterade som prestationsorienterade nyckeltal. I 
kolumn ett redovisas slacken som motsvarar de faktiska värden som respektive 
polismyndighet kan förbättra, d.v.s. Uppsala ska sänka kostnaderna med ca 1,5 mkr och 
reducera antalet timmar med ca 3 400. Om dessa värden subtraheras, alternativt adderas till 
grunddata erhålls målsättningen (target), d.v.s. vilka värden polismyndigheten bör sträva efter 
i syfte att bli mer produktiva. Målsättningen framgår av kolumn två och för Uppsala ska den 
totala verksamhetskostnaden uppgå till ca 58,5 mkr. I den tredje kolumnen framgår 
differensen mellan grunddata och målsättning som utgör förbättringspotentialen för varje 
nyckeltal uttryckt i procent (PI i %). 

6.2 Våldsbrottslighet 
Såväl den ökade våldsbrottsligheten som statsmaktens uttalande om att prioritera 
våldsbrottsligheten har föranlett att en allt större andel av polisens resurser fördelats till detta 
resultatområde. Den anmälda våldsbrottsligheten har ökat kraftigt, närmast linjärt, till det 
dubbla antalet i relation till mitten av 1980-talet (2003/04:JuU17). Generellt har dock polisens 
resursfördelning under senare år varit följsam i förhållande till förändringarna i 
våldsbrottsligheten (Polisens årsredovisning 2003). Eftersom våldsbrotten dels prioriteras före 
annan verksamhet och dels är mer resurskrävande har det bidragit till att polisen har färre 
resurser till sitt förfogande för annan verksamhet än vad som tidigare varit fallet. I följande 
tabell redovisas respektive polismyndighets förbättringspotential för vardera nyckeltal. 

Tabell 12, Analys av våldsbrottslighet 
 



 38

Vad gäller det första nyckeltalet – verksamhetskostnad (VK) – är det totalt nio 
polismyndigheter som är relativt improduktiva, nämligen; Uppsala (3%), Jönköping (19%), 
Kalmar (2%), Skåne (3%), Dalarna (15%), Gävleborg (21%), Västernorrland (22%), 
Västerbotten (8%) och Norrbotten (12%). Med tanke på att en stor del av polismyndighetens 
resurser fördelats på inriktningen våldsbrottslighet torde det vara rimligt med ett 
överutnyttjande av resurser. Att den potentiella resursbesparingen är 22 procent för 
Västernorrland bör emellertid tolkas som att det överförts för mycket medel till verksamheten 
i förhållande till dess prestationer.  
 
Vad gäller det andra nyckeltalet – antal inkomna ärenden (AIÄ) – är det ett okontrollerbart 
inflöde till verksamheten. Det är endast två polismyndigheter som är i behov av att reducera 
antalet inkomna ärenden för att hantera handläggningen på ett tillfredställande sätt, nämligen 
Skåne (8%) och Halland (15%). Med hänsyn tagen till variabelns komplexitet torde det vara 
rimligt att använda antal inkomna ärenden som indikator på huruvida polismyndigheten 
lyckats med att bedriva en brottsförebyggande verksamhet. Ovannämnda polismyndigheter 
bör således ägna mer resurser till brottsförebyggande arbete i syfte att reducera antal inkomna 
ärenden. Skälet till att få polismyndigheter uppvisar någon förbättringspotential för denna 
variabel torde dels vara att det finns tillräckliga resurser för att hantera den i nuläget ökade 
inrapporteringen av ärenden och dels p.g.a. hur EMS tolkar okontrollerbara variabler i 
beräkningen.  
 
Det tredje nyckeltalet – antal timmar (AH) – är det tredje resursorienterade nyckeltalet. De 
polismyndigheter som ska minska antal timmar är; Uppsala (3%), Jönköping (21%), Kalmar 
(5%), Västmanland (10%), Dalarna (15%) och Västernorrland (21%). Våldsbrotten har 
visserligen såväl blivit fler som ändrat karaktär vilket resulterat i att inriktningen tar allt mer 
resurser i anspråk, men likväl kvarstår möjligheten att reducera antal timmar med 
ovannämnda procentsats. Under de kommande åren planerar polishögskolan att examinera 
omkring 4 000 studenter, vilket kommer att resultera i att ytterligare resurser tillförs till 
inriktningen våldsbrottslighet. I syfte att undvika en allt högre improduktivitet är det av stor 
betydelse att arbetet inom inriktningen organiseras så att det finns utrymme för ökad 
tillströmning av ärenden.  
 
Vad gäller det fjärde nyckeltalt – antal redovisade ärenden till åklagare (ARÄÅ) – är samtliga 
polismyndigheter produktiva. Ett av skälen till att samtliga polismyndigheter är produktiva 
kan vara att berörda myndigheter varit relativt följsamma i förhållande till 
våldsbrottsutvecklingen när det gäller antalet uppklarade våldsbrott. Ytterligare ett anledning 
till att det inte råder någon improduktivitet inom detta nyckeltal kan vara tydliga och effektiva 
riktlinjer vad det gäller ärenden som bör redovisas till åklagare.  
 
Det femte nyckeltalet – genomströmningstid per ärende i antal dagar (GT) – är av stor 
betydelse inom inriktningen våldsbrottslighet. Det är emellertid endast tre polismyndigheter 
som inte är produktiva med avseende på genomströmningstiden, nämligen; Kalmar (16%), 
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Dalarna (3%) och Gävleborg (7%). Att Kalmar skall minska genomströmningstiden med 11 
dagar, eller 16 procent för att erhålla tillfredställande resultat anser vi vara ett rimligt 
antagande. Vidare är det denna prestation som till stor del utvärderas av de medborgare som 
blivit utsatta för våldsbrott, vilket resulterar i att en produktiv ärendehantering kan bidra till 
att öka förtroende för polisens verksamhet. 

6.2.1 Analys av inriktningen  
En iakttagelse som bör uppmärksammas vad gäller Polisens våldsbrottslighet är de tillsynes 
överflödiga resurser som tillförts inriktningen. Resultatet av beräkningen visar på en relativt 
stor förbättringspotential för resursorienterade nyckeltal som VK och AH. Att efterkomma 
politiska prioriteringar kanske inte är optimalt för samtliga polismyndigheter i syfte att uppnå 
en produktiv verksamhet. Större hänsyn bör tas till brottslighetens sammansättning som råder 
vid respektive polismyndighet. Den polismyndighet som uppvisar störst förbättringspotential 
– tillika lägst produktivitet – inom ovannämnda nyckeltal är Västernorrland med ett överflöde 
av 22 procent för VK och 21 procent för AH.  Vad gäller de prestationsorienterade 
nyckeltalen är det i synnerhet polismyndigheten i Kalmar som ska förkorta 
genomströmningstiden med omkring 16 procent, vilket motsvarar elva dagar. Även vid 
polismyndigheterna i Dalarna och Gävleborg finns det anledning att se över förhållandet 
mellan insatta resurser och levererade prestationer.  

6.3 Narkotikabrottslighet 
Inriktningen narkotikabrottslighet är tillsammans med våldsbrottslighet de av statsmakten 
prioriterade områdena som under de senaste åren tillförts en större andel medel. I 
nedanstående tabell redovisas respektive polismyndighets förbättringspotential för vardera 
nyckeltal.  

 

Tabell 13, Analys av narkotikabrottslighet 
 
Vad gäller det första nyckeltalet – verksamhetskostnader (VK) – är det totalt åtta 
polismyndigheter som skall minska sina kostnader, nämligen Uppsala (4%), Södermanland 
(14%), Jönköping (0,3%), Kalmar (15%), Skåne (22%), Värmland (14%), Dalarna (9%), 
Gävleborg (24%), Västernorrland (7%) och Norrbotten (46%). Vår bedömning är att flertalet 
av de improduktiva polismyndigheterna har fördelat en allt för stor andel medel till denna 
inriktning i förhållande till sina prestationer. Trots att narkotikabrott tillhör de prioriterade 
brotten måste det råda balans mellan ianspråktagande av resurser och områdets prestationer. 
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Det andra nyckeltalet – antal inkomna ärenden (AIÄ) – är ett okontrollerbart inflöde till 
verksamheten. Det är totalt fyra polismyndigheter som skulle behöva sänka antalet inkomna 
ärenden för att hantera handläggningen på ett tillfredställande sätt, nämligen Uppsala (3%), 
Skåne (6%), Halland (12%) och Värmland (6%). Vidare torde det vara rimligt att använda 
antal inkomna ärenden som indikator på huruvida polismyndigheterna lyckats med att bedriva 
en brottsförebyggande verksamhet. Ovannämnda polismyndigheter bör således även inom 
denna inriktning ägna mer resurser till brottsförebyggande arbete i syfte att reducera antal 
inkomna ärenden.   
 
Det tredje nyckeltalet - antal timmar (AH) – bör rimligtvis korrelera med 
verksamhetskostnaderna då polismyndigheterna är arbetsintensiva och stor andel av 
kostnaderna består av lönekostnader. Potentiella förbättringsmöjligheter har således 
identifierats för följande polismyndigheter; Södermanland (19%), Jönköping (3%), Kalmar 
(16%), Skåne (21%), Dalarna (6%), Västernorrland (11%) och Norrland (35%). I motsats till 
våldsbrottens skiftande karaktär visar narkotikabrotten en relativt låg variation, vilket inte 
motiverar denna höga andel timmar för området.  
 
Det fjärde nyckeltalet - antal ärenden redovisade till åklagare – är den första 
prestationsrelaterade variabeln. Av samtliga polismyndigheter är det endast två 
polismyndigheter som bör öka antalet redovisade ärenden till åklagare, nämligen Jönköping 
(15%) och Norrbotten (30%). Antal redovisade ärenden till åklagare bör dock inte analyseras 
som en isolerad variabel utan i förhållande till inkomna och balanserade ärenden.  
 
Det femte nyckeltalet - genomströmningstid per ärende i antal dagar (GT) – är det andra 
prestationsorienterade nyckeltalet. De polismyndigheter som bör minska 
genomströmningstiden är; Södermanland (6%), Värmland (24%) och Dalarna (22%). Även 
denna variabel bör analyseras i ett större sammanhang. I syfte att förbättra 
genomströmningstiden bör polismyndigheterna inta ett processperspektiv på hela rättskedjan 
och förbättra samarbetet med samtliga involverade. En minskning av genomströmningstiden 
bör rimligtvis även generera positiva effekter på andra variabler såsom en ökning i antal 
redovisade ärenden till åklagare.  
 
Det sjätte nyckeltalet – antal beslag (AB) – är det sista prestationsorienterade nyckeltalet för 
inriktningen narkotika. De polismyndigheter som bör sträva efter att öka antalet beslag är 
Uppsala (3%), Skåne (40%), Halland (35%), Dalarna (113%) och Norrbotten (47%).  

6.3.1 Analys av inriktningen 
Inriktningen narkotikabrottslighet är tillsammans med våldsbrottslighet de av statsmakten 
prioriterade områdena som under de senaste åren tillförts större andel medel. Det råder 
emellertid en bristande överensstämmelse mellan statsmaktens mål för polisverksamheten - i 
synnerhet inom inriktningarna narkotika och våld - och myndigheternas reella möjlighet att 
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bedriva polisverksamhet enligt dessa intentioner och mål. Problematiken med prioriterade 
områden är att polismyndigheterna oftast tvingas välja de prioriterade områden eftersom det 
saknas medel att i full utsträckning bedriva verksamhet i enlighet med statsmaktens önskemål. 
I syfte att undvika att övrig verksamhet inom polismyndigheterna får stå åt sidan för de 
prioriterade områdena är det av stor betydelse att verksamheten präglas av en strävan att öka 
produktiviteten.  
 
Mot detta resonemang kan anföras att polisen under de senaste åren rimligen bör ha ökat sin 
produktivitet genom olika rationaliseringsåtgärder. Så har också varit fallet, men själva kärnan 
i polisens utredningsarbete - att hålla förhör och bedriva spaningsverksamhet - kan inte 
rationaliseras i samma utsträckning som annan verksamhet. Det torde således vara aningen 
naivt att förvänta sig att enbart rationalisering och produktivitetsökningar ska kompensera för 
stora förändringar av arbetsbördan till följd av ändringar i brottslighetens sammansättning och 
omfattning, särskilt inte om det rör sig om högprioriterad brottslighet (2003/04:JuU17).  
 
Inom inriktningen narkotikabrottslighet är det i synnerhet polismyndigheten i Skåne som skall 
uppmärksammas. Skåne har i förhållande till de andra storstadsregionerna erhållit ett lågt 
resultat för såväl resursorienterade som prestationsorienterade nyckeltal. Vi anser att detta kan 
bero på länets närhet till kontinenten, med ökad risk för införsel av narkotika som följd. Den 
mängd narkotika som inte beslagtas i tullen riskerar att få stor utbredning inom 
polismyndighetens geografiska ansvarsområde. En något paradoxal iakttagelse är att 
polismyndigheten i Skåne bör sträva efter ett reducera antalet inkomna ärenden samtidigt som 
de bör öka antalet beslag. Detta kan tyda på en gränsöverskridande verksamhet där den 
brottsförebyggande verksamheten är svår att skilja från annan verksamhet.    

6.4 Trafikbrottslighet 
Antal trafikbrott har under de senaste åren ökat, i synnerhet brott där föraren kört under 
påverkan av alkohol eller narkotika. Uppgången av rapporterade brott förklarar Polisen med 
en ökad polisiär aktivitet. Resursinsatsen för inriktningen har emellertid minskat med omkring 
fem procent sedan 2003 samtidigt som antal ärenden ökat. Som framgår av nedanstående 
tabell finns det dock utrymme för ytterligare produktivitetsförbättringar vid 
polismyndigheterna. 
 

 
Tabell 14, Analys av trafikbrottslighet 
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De polismyndigheter som skall minska sina verksamhetskostnader (VK) är åtta till antalet. 
Dessa är: Uppsala (7%), Södermanland (6%), Kalmar (38%), Halland (16%), Värmland 
(36%), Dalarna (6%) Västernorrland (10%) och Jämtland (27%).  
 
Den andra variabeln – antal inkommande ärenden (AIÄ) –De fyra län som är improduktiv 
inom området antal inkomna ärenden är: Södermanland (2%), Halland (20%), Dalarna (43%) 
och Västernorrland (12%).  
 
Den tredje variabeln – antal timmar (AH) – Potentiella förbättringsmöjligheter har således 
identifierats för följande två polismyndigheter; Kalmar (36%) och Värmland (19%). 
 
Antal ärenden redovisade till åklagare (AÄRÅ) är den fjärde variabeln och även den första 
prestationsrelaterade variabeln. Av de 21 polismyndigheter är det fem myndigheter som bör 
öka antalet redovisade ärenden till åklagare, nämligen Uppsala (17%), Södermanland (14%), 
Dalarna (20%) Västernorrland (31%) och Jämtland (22%).  
 
Den femte variabeln - genomströmningstid per ärende i antal dagar (GT) – är den andra 
prestationsrelaterade variabeln. De polismyndigheter som bör minska genomströmningstiden 
är; Kalmar (10%) och Halland (3%).  
 
Den sjätte och sista variabeln inom trafikområdet är antal utandningsprov (AUP). Detta är den 
sista, av i trafikfallet tre, prestationsrelaterade variabler för inriktningen. De polismyndigheter 
som bör sträva efter att öka antalet utandningsprov är Uppsala (11%), Södermanland (29%), 
Halland (18%), Värmland (20%), Dalarna (46%) och Västernorrland (4%).  

6.5 Tillgrepp och skadegörelse 
Vad gäller tillgrepp och skadegörelse har totalt antalet inrapporterade brott minskat till samma 
nivå som 2001. Det råder dock stor variation mellan olika typer av brott. Tillgrepp mot fordon 
har t.ex. minskat medan inbrottsstölder fortsatt öka. I följande tabell redovisas respektive 
polismyndighets förbättringspotential för inriktningen tillgrepp och skadegörelse. 
 

 
Tabell 15, Analys av tillgrepp- och skadegörelse 
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Vad det gäller det första nyckeltalet – verksamhetskostnader (VK) – är det totalt sju 
polismyndigheter som bör minska sina kostnader, nämligen Jönköping (9%), Kalmar (24%), 
Halland (6%), Västra Götaland (2%), Värmland (16%), Gävleborg (19%) och Västernorrland 
(25%).  
 
Den andra variabeln är antal inkommande ärenden (AIÄ). De sex län som är improduktiva 
inom området antal inkomna ärenden är: Uppsala (1%), Södermanland (8%), Halland (16%), 
Västmanland (1%), Dalarna (3%) och Västernorrland (3%).  
 
Den tredje variabeln är antal timmar (AH) – Potentiella förbättringsmöjligheter har således 
identifierats för följande polismyndigheter; Uppsala (3%), Jönköping (17%), Kalmar (25%), 
Västra Götaland (6%), Västmanland (12%), Dalarna (1%) och Västernorrland (22%).  
 
Den fjärde variabeln - antal ärenden redovisade till åklagare (AÄRÅ) – är den första 
prestationsrelaterade variabeln. Av samtliga polismyndigheter är det endast en 
polismyndighet som bör öka antalet redovisade ärenden till åklagare, nämligen Jönköping 
(10%).  
 
Den femte variabeln är genomströmningstid per ärende i antal dagar (GT) – Detta är den 
andra prestationsrelaterade variabeln. Det är även här endast en polismyndighet som bör 
minska genomströmningstiden och det är; Gävleborg (18%). Även denna variabel bör 
analyseras i ett större sammanhang.  

6.6 Övrig brottslighet 
Resultatområdet övrig brottslighet har till viss del fått stå åt sidan för mer prioriterade 
resultatområden såsom våld och narkotika. En tydlig indikation på detta är att 
polismyndigheterna i en allt större utsträckning avslutar ärenden på annat sätt än att redovisa 
dem till åklagare. Andel övriga brottsärenden i förhållande till totala andelen ärenden varierar 
emellertid stort mellan polismyndigheterna, varför området är av speciellt intresse. Så till vida 
polismyndigheterna inte har fördelat sina resurser i förhållande till ianspråktagande bör 
variationerna generera intressanta skillnader i produktivitet. I följande tabell redovisas 
respektive polismyndighets förbättringspotential för vardera nyckeltal. 

Tabell 16, Analys av övrig brottslighet 
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Vad gäller det första nyckeltalet – verksamhetskostnad (VK) – är det totalt elva 
polismyndigheter som är improduktiva, nämligen; Östergötland (3%), Kalmar (23%), Skåne 
(17%), Halland (21%), Värmland (40%), Dalarna (27%), Gävleborg (50%), Västernorrland 
(2%), Jämtland (21%), Västerbotten (28%) och Norrbotten (13%). Det är således fler än 
hälften av polismyndigheterna som förfogar över mer resurser än vad som är nödvändigt för 
att bibehålla nuvarande produktion. Ett skäl till den stora improduktiviteten inom variabeln 
kan vara den något otydliga definitionen av vad som är övrig brottslighet. Det är vidare 
rimligt att anta att en sådan otydlighet förorsakar större administrativa kostnader än övrig 
verksamhet.  
  
Vad gäller det andra nyckeltalet – antal inkomna ärenden (AIÄ) – är det totalt fyra 
polismyndigheter som ej är produktiva, nämligen; Södermanland (1%), Skåne (3%), 
Västmanland (8%) och Jämtland (16%). Vad som ovan rekommenderats för detta nyckeltal 
inom de övriga inriktningarna, gäller även för övrig brottslighet.  
 
Vad gäller det tredje nyckeltalet – antal timmar (AH) – är det totalt 12 av samtliga 
polismyndigheter som är improduktiva, nämligen; Uppsala (1%), Södermanland (6%), 
Jönköping (6%), Kalmar (30%), Skåne (18%), Halland (13%), Värmland (29%), Västmanland 
(11%), Dalarna (31%), Gävleborg (38%), Västerbotten (24%) och Norrbotten (9%). 
 
Vad gäller det fjärde nyckeltalet – antal redovisade ärenden till åklagare (ARÄÅ) – är 
samtliga polismyndigheter produktiva. Det bör emellertid alltid finnas en strävan efter att öka 
antalet ärenden redovisade till åklagare, förutsatt att en ökning kan likställas med en 
förbättring.   
 
Det femte nyckeltalet – genomströmningstid per ärende i antal dagar (GT) – är även inom 
detta område viktig och de som skall förkorta genomströmningstiden är följande 
polismyndigheter; Östergötland (17%), Halland (2%), Värmland (22%) och Gävleborg (15%).  
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7 Slutsatser 
Målsättningen med denna uppsats har varit att besvara de frågor som framgår av 
frågeställningen i kapitel 1.3, nämligen; 
- Hur produktiva är polismyndigheterna i jämförelse med varandra? 
- Hur stor är förbättringspotentialen vid de polismyndigheter som improduktiva? 
- Vilka polismyndigheter ska jämföras med varandra? 
 
Vad gäller hur produktiva polismyndigheterna är i förhållande till varandra tyder resultatet av 
undersökningen på att flertalet av polismyndigheterna är endera mycket improduktiva inom 
någon inriktning eller mindre improduktiva inom flera inriktningar. Det är endast fem av total 
21 polismyndigheter som är relativt mest produktiva inom samtliga inriktningar, d.v.s. de som 
erhållit ett resultat motsvarande 100 procent, nämligen; Stockholm, Kronoberg, Gotland, 
Blekinge samt Örebro. De resterande polismyndigheterna har en genomsnittsproduktivitet 
som varierar från drygt 100 procent för Västra Götaland till omkring 120 procent för Kalmar. 
För de polismyndigheter som visar på en låg improduktivitet inom flertalet inriktningar torde 
det vara rimligt att vidta mindre åtgärder relativt omgående i syfte att förbättra 
produktiviteten. Vad gäller de polismyndigheter som å andra sidan visat en hög 
improduktivitet är det inte rimligt att anta att de inom en snar framtid kommer att uppnå en 
100 procentig produktivitet, eftersom det i många fall existerar externa faktorer som påverkar 
produktiviteten.  
 
Den andra frågan vi sökte svar på var hur stor förbättringspotentialen är vid de 
polismyndigheter som är improduktiva, d.v.s. vilka nyckeltal skall de förbättra samt med hur 
mycket. Vi har dels beräknat den övergripande produktiviteten vid var och en av Sveriges 
polismyndigheter och dels den procentuella förbättringspotentialen för varje enskild variabel 
inom respektive inriktning. Ett extremfall vad gäller förbättringspotential är Dalarnas 
narkotikaverksamhet. De har en möjligt, dock ej realistisk förbättringspotential på omkring 20 
procent för GT och omkring 110 procent för AB. Dessutom bör de minska såväl VK som AH 
med nio, respektive sex procent. Att öka produktiviteten och göra saker på rätt sätt är inte 
alltid i fokus för polismyndigheterna. Polisen har även ett samhälleligt ansvar vilket bl.a. 
innebär att de ska värna om varje medborgares personliga säkerhet och trygghet, både vad 
gäller rent fysiskt, men även vad gäller ägor och ägodelar. Det samhälleliga ansvaret innebär 
att polisen måste satsa resurser på brottsförebyggande verksamhet, något som i många fall kan 
vara svårt att mäta i termer av produktivitet, i synnerhet på kort sikt.   
 
Den avslutande frågan avser vilka polismyndigheter som ska jämföras med varandra. Av 
resultatet framgår det tydligt att det endast i få fall rör sig om jämförelse med en eller två 
polismyndigheter. I många fall har de improduktiva polismyndigheterna erhållit tre, eller 
t.o.m. fyra jämförelseobjekt. De polismyndigheter som de improduktiva polismyndigheterna 
bör jämföras med är alltid de relativt mest produktiva, d.v.s. de som erhållit ett 100 procentigt 
resultat. Vid en jämförelse av de improduktiva polismyndigheterna med de mest produktiva 
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bör man i första hand klargöra varför förebilden är så mycket bättre och sedan lära av 
förebilden. Det torde även vara rimligt att de improduktiva polismyndigheterna kan lära av 
varandra. Vad DEA bidrar med i detta avseende är att generera riktlinjer för vilka som har 
liknade struktur och som det lämpar sig väl att jämföras med.  
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