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Metod för enkätundersökning 

Enkäterna 

Enkätfrågorna togs fram av Riksrevisionen och har i sin helhet administrerats av 

Riksrevisionen. Underlag för frågorna grundar sig till del på de verksamhetsbesök 

som Riksrevisionen genomförde på lokalpolisområden, polisområden och 

Polisens kontaktcenter (PKC) under vår och sommar 2022. För att säkerställa att 

frågorna var korrekt formulerade och relevanta skickades de för översyn och 

synpunkter till en lokalpolisområdeschef, en förundersökningsledare på 

lokalpolisområde samt en gruppchef på PKC.  

Totalt fanns fyra olika enkätformulär, vardera riktat mot en respondentkategori. 

I mejlet som gick ut till samtliga respondenter fanns en öppen länk som förde 

respondenterna vidare till en inledningsenkät. I inledningsenkäten fick 

respondenterna ange om de tjänstgjorde som lokalpolisområdeschefer, 

förundersökningsledare på lokalpolisområde, jourförundersökningsledare eller 

förundersökningsledare på polisens kontaktcenter (PKC). Respondenten blev 

sedan vidarebefordrad till den enkät som skulle besvaras. Det fanns även ett 

alternativ där respondenten kunde ange att de inte arbetade som någon av 

funktionerna. Om respondenten angav detta alternativ avslutades enkäten.  

Enkätsvaren är anonyma. 

Utskick 

Enkätundersökningen administrerades av Riksrevisionen i enkätverktyget 

Webropol. Enkätundersökningen genomfördes mellan torsdagen den 

29 september 2022 och måndagen 17 oktober 2022. Påminnelser till dem som inte 

svarat skickades ut den 5, 7 och 12 oktober 2022. Från början var slutdatumet 

13 oktober men eftersom vi såg att det var ett antal personer som fram till denna 

dag hade påbörjat enkäten men inte avslutat den, förlängde vi svarstiden till 

måndag den 17 oktober. Ett mejl skickades därför ut till samtliga respondenter, 

oavsett om de svarat eller inte, för att informera om den förlängda svarstiden samt 

uppmana till att slutföra enkäten.  

Population och urval 

Riksrevisionen begärde den 29 augusti 2022 ut mejladresser till samtliga 

lokalpolisområdeschefer, förundersökningsledare på lokalpolisområdena, 

jourförundersökningsledare och förundersökningsledare på PKC. Mejllistan 

levererades av Polismyndighetens HR-avdelning den 28 september 2022, och 

bestod av mejladresser i Excelformat, utan angivelse av vilken funktion som 

respondenten/mejladressen hade. Detta har försvårat en eventuell analys av 
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svarsfrekvensen. Vi har i därför i efterhand frågat Polismyndigheten (HR-

avdelningen) hur många personer som arbetade som förundersökningsledare i 

lokalpolisområdena, på PKC och som jourförundersökningsledare vid tillfället. Vi 

fick då uppgifter att Polismyndigheten haft 1 033 mejladresser totalt som grund.1  

Kategori Antal 

Förundersökningsledare utredning jour polisområde 505 

Förundersökningsledare lokalpolisområde 293 

Förundersökningsledare PKC 134 

Lokalpolisområdeschefer 101 

Summa 1 033 

Den lista som Riksrevisionen fick innehöll dock endast 1028 mejladresser. Det är 

oklart varför denna diskrepans har uppstått. Mejladresserna har destruerats då de 

är en personuppgift. 

Av 1 028 personers mejladresser som levererades till Riksrevisionen svarade 

639 respondenter på den inledande enkäten. 41 personer av dessa svarade att de 

inte arbetade som någon av de efterfrågade funktionerna. Dessa räknas därför som 

ett naturligt bortfall. I tabellen nedan förklaras hur många som uppgav en 

funktion. Däremot färdigställde inte samtliga respondenter enkäten.  

 Antal och andel 

Lokalpolisområdeschef 78 

Förundersökningsledare lokalpolisområde 222 

Jourförundersökningsledare 229 

Förundersökningsledare på polisens kontaktcenter 69 

Personer som uppgav att de inte jobbade som någon av 
dessa funktioner 

41 

Okända (bortfall i inledningsenkät) 389 

Totalt 1 028 (100 %) 

Svarsfrekvens 

För att räkna ut svarsfrekvensen har vi utgått ifrån de personer som besvarade hela 

enkäten. Enligt Polismyndighetens uppgifter har urvalet varit 101 mejladresser till 

lokalpolisområdescheferna. Samtidigt finns endast 95 lokalpolisområden. Givet 

detta, och att personerna fick ange att de var lokalpolisområdeschefer i 

styrenkäten, ser vi att svarsfrekvensen för lokalpolisområdeschefer är 80 procent 

(76 respondenter som fullföljde enkäten av 95 möjliga). Övriga funktioner 

framkommer i tabellen nedan.  

 
1  Mejl Polismyndigheten, HR-avdelningen, 2022-09-13.  
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 Antal möjliga 
respondenter som enligt 
Polismyndigheten hade 

funktionen vid enkätens 
utskick:  

Antal respondenter 
som angett funktion 

och svarat på hela 
enkäten:  

Svarsfrekvens: 

Förundersökningsledare 
lokalpolisområde 

293 204 69,6 % 

Jourförundersökningsledare 505 200 39,6 % 

Förundersökningsledare på 
polisens kontaktcenter 

134 66 49,2 % 
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Enkätsvar 

Enkät 1. Lokalpolisområdeschefer 

1 Hur länge har du varit lokalpolisområdeschef? 

Antal svar: 76 

 Antal Procent 

0–6 månader 10 13,2 % 

1 år 8 10,5 % 

1–3 år 23 30,3 % 

mer än 3 år 35 46,0 % 

2 Är snabbare lagföring infört i ert lokalpolisområde? 

Antal svar: 76 

 Antal Procent 

Ja 50 65,8 % 

Nej 26 34,2 % 

3 Om ja, hur länge sedan var det snabbare lagföring infördes/påbörjades? 

Antal svar: 50 

 Antal Procent 

0–6 månader sedan 4 8,0 % 

7–12 månader sedan 20 40,0 % 

mer än 1 år sedan 26 52,0 % 

4 Bedömer du att snabbare lagföring i märkbart avseende har frigjort resurser 

till annat utredningsarbete? 

Antal svar: 50 

 Antal Procent 

Ja 20 40,0 % 

Delvis 21 42,0 % 

Nej 9 18,0 % 

Vet ej 0 0,0 % 
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5. Om du svarat delvis eller nej, vad beror det på? 

Antal svar: 28 

Fritextsvar 

6. Om ja, vad har blivit möjligt att göra i stället? 

Antal svar: 19 

Fritextsvar 

7. Motsvarar antalet anställda inom följande personalkategorier behovet för att 

ni ska klara ert uppdrag inom ert lokalpolisområde? 

Antal svar: 76 

 Alltid Det varierar Nej Vet ej 

Förundersökningsledare 34,2 % 43,4 % 22,4 % 0,0 % 

Utredare 3,9 % 39,5 % 56,6 % 0,0 % 

Personal i yttre tjänst 9,2 % 50,0 % 40,8 % 0,0 % 

Administrativ stödpersonal för 
utredare och yttre personal 

11,8 % 30,3 % 56,6 % 1,3 % 

En annan kategori: 5,0 % 15,0 % 80,0 % 0,0 % 

Om du vill utveckla ditt svar, vänligen skriv nedan. 

Antal svar: 40 

Fritextsvar 

8. Anser du att ni inom ditt lokalpolisområde har tillräcklig förmåga för att 

hantera alla mängdbrottsärenden effektivt? 

(Med förmåga avses kunskap, erfarenhet och kapacitet nog att utföra uppgiften samt att 

det finns tillräckligt många personer som har den förmågan. Frågan gäller alltså inte 

om det finns vakanser i grundbemanningen utan om ni har förmågan med de resurser 

som står till buds.) 

Antal svar: 76 

 Antal Procent 

Tillräcklig 24 31,6 % 

Bristfällig 46 60,5 % 

Svårt att uttala sig om 6 7,9 % 
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9. Om du svarat att förmågan är bristfällig eller svår att uttala sig om, vad är det 

som fattas och vidtar ni några åtgärder för att öka förmågan? 

Antal svar: 49 

Fritextsvar 

10. Planerar och prioriterar ni så att personalen inom utredningsverksamheten 

har tid till: 

Antal svar: 76 

 Ja Nej Vet ej 

Att gå på vidareutbildning 89,5 % 9,2 % 1,3 % 

Att utvärdera vad som är framgångsfaktorer respektive 
hinder för en bra brottsutredning 

72,4 % 18,4 % 9,2 % 

Att lära av varandra genom att gå bredvid 59,2 % 39,5 % 1,3 % 

11. Har ni på ert lokalpolisområde något pågående utvärderings- eller 

metodutvecklingsarbete för utredning av mängdbrott? 

Antal svar: 76 

 Antal Procent 

Ja  35 46,1 % 

Nej 41 53,9 % 

Vänligen ge en kortfattad beskrivning 

Antal svar: 37 

Fritextsvar  
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12. Vad är enligt din uppfattning det mest angelägna att förändra för att kunna 

hantera mängdbrottsärenden effektivt? (det går att ange flera alternativ) 

Antal svar: 76. Valda alternativ: 186 

 Antal Procent 

Öka bemanningen på LPO. 60 78,9 % 

Förbättra utbildningen. 21 27,6 % 

Förbättra det digitala stödet (Durtvå m.fl.). 37 48,7 % 

Ta fram bättre vägledningar, handböcker, m.m. 6 7,9 % 

Förbättra rutiner. 45 59,2 % 

Skapa möjligheter att arbeta effektivare genom skärpt lagstiftning. 17 22,4 % 

Vet ej. 0 0,0 % 

Om du vill ange något annat att förbättra eller om du vill utveckla dina svar i 

frågan ovanför.  

Antal svar: 42 

Fritextsvar 
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Enkät 2. Jourhavande förundersökningsledare  

Totala antalet respondenter: 200 

1. Hur länge har du arbetat som förundersökningsledare? 

Antal svar: 200 

 Antal Procent 

Mindre än 1 år 18 9,0 % 

Mellan 1–3 år 43 21,5 % 

Mer än 3 år 139 69,5 % 

2. Har du genomgått den nationella förundersökningsledarutbildningen, eller 

är det bestämt att du kommer att genomgå den inom de kommande sex 

månaderna? 

Antal svar: 200 

 Antal Procent 

Ja, jag har genomgått utbildningen 161 80,5 % 

Ja, jag har påbörjat och genomgår utbildningen nu 4 2,0 % 

Nej, jag har inte genomgått utbildning men det är planerat att 
jag ska gå den inom de kommande 6 månaderna 

8 4,0 % 

Nej, jag har inte genomgått utbildningen och det finns inga 
planer för att jag ska gå den inom de närmsta 6 månaderna 

27 13,5 % 

3. När gick du den nationella förundersökningsledarutbildningen? 

Antal svar: 161 

 Antal Procent 

Inom de senaste 12 månaderna 14 8,7 % 

Inom de senaste 5 åren 71 44,1 % 

Inom de senaste 10 åren 50 31,1 % 

Mer än 10 år sedan 26 16,1 % 
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4. Känner du till innehållet i Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)? 

Antal svar: 200 

 Antal Procent 

Ja 101 50,5 % 

Delvis 81 40,5 % 

Nej 18 9,0 % 

5. Anser du att du arbetar efter de riktlinjer som finns i Polisens nationella 

utredningsdirektiv (PNU)? 

Antal svar: 182 

 Antal Procent 

Ja 132 72,5 % 

Delvis 47 25,8 % 

Nej 3 1,7 % 

6. Om du svarat delvis eller nej, vänligen beskriv vad det är i PNU som du inte 

arbetar efter och skälet till det. 

Antal svar: 50 

Fritextsvar 

7. Finns det andra riktlinjer för utredningsarbetet, metoder eller rutiner utöver 

PNU som du använder som stöd i ditt arbete? 

Antal svar: 200 

 Antal  Procent 

Ja 109 54,5 % 

Nej 37 18,5 % 

Vet ej 54 27,0 % 
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8. Om du svarat ja, vilka andra metodstöd använder du? 

Antal svar:109 

Fritextsvar 

9. Hur väl stämmer följande när det gäller att ta ställning i 

förundersökningsfrågan? 

Antal svar: 200 

 Stämmer 
mycket bra 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
inte alls 

Svårt att 
säga 

Fritext 
(se nedan) 

De anmälningar som poliser i 
yttre tjänst har upprättat är så 
kompletta att jag kan godkänna 
dem och på goda grunder besluta 
om förundersökningsfrågan 
(inleda förundersökning/inte 
inleda förundersökning). 

9,5 % 60,0 % 11,0 % 1,5 % 18,0 % 

10. Om du angett fritextsvar. 

Antal svar: 47 

Fritextsvar 

11. När förutsättningar finns, lämnar du då direktiv om att: 

Antal svar: 200 

 Oftast Ibland Sällan Fritext Vet ej 

dna-registertopsa den misstänkte? 79,0 % 13,0 % 2,0 % 5,0 % 1,0 % 

dakta den misstänke? 59,0 % 17,5 % 12,0 % 10,5 % 1,0 % 

12. Om du valt fritextsvar.  

Antal svar: 26 

Fritextsvar 
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13. Hur väl stämmer följande påstående när det gäller att leda en 

förundersökning? 

Antal svar: 200 

 Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
inte alls 

Fritext 
(se 

nedan) 

Vet ej 

Det är enkelt för mig att prioritera och 
bedöma vilka ärenden som enligt 
bestämmelserna i rättegångsbalken ska 
utredas och vilka som inte ska utredas. 

35,5 % 59,0 % 2,5 % 2,0 % 1,0 % 

Det är enkelt för mig att tillämpa reglerna 
om förundersöknings-begränsning. 

22,0 % 55,5 % 13,5 % 8,0 % 1,0 % 

Jag prövar alltid om det finns skäl att 
förundersöknings-begränsa 
brottsmisstankar i de ärenden jag leder. 

29,5 % 52,5 % 11,5 % 5,5 % 1,0 % 

Det är enkelt att tillämpa reglerna för 
ärendesam-ordning. 

12,0 % 44,0 % 29,5 % 10,0 % 4,5 % 

Jag prövar tidigt och fortlöpande om det 
finns skäl att samordna de ärenden jag 
leder. 

22,5 % 42,0 % 19,0 % 14,0 % 2,5 % 

Ärendesam-ordning bidrar till att 
effektivisera utrednings-processen. 

40,5 % 37,0 % 7,0 % 5,0 % 10,5 % 

14. Om du har valt fritext på fråga 10. 

Antal svar: 61 

Fritextsvar 

15. Vad är enligt din uppfattning det mest angelägna att förändra för att kunna 

hantera mängdbrottsärenden effektivt? (det går att ange flera alternativ) 

Antal svar: 200, Valda alternativ: 424 

 Antal Procent 

Öka bemanningen på LPO. 139 69,5 % 

Förbättra utbildningen. 69 34,5 % 

Förbättra det digitala stödet (Durtvå m.fl.). 43 21,5 % 

Ta fram bättre vägledningar, handböcker, m.m. 22 11,0 % 

Förbättra rutiner. 76 38,0 % 

Skapa möjligheter att arbeta effektivare genom skärpt lagstiftning. 67 33,5 % 

Vet ej 8 4,0 % 
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16. Om du vill ange något annat att förbättra eller om du vill utveckla dina svar i 

frågan ovanför. 

Antal svar: 69 

Fritextsvar 
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Enkät 3. Förundersökningsledare vid polisens kontaktcenter 

Totala antalet respondenter: 66 

1. Hur länge har du arbetat som förundersökningsledare? 

Antal svar: 66 

 Antal Procent 

Mindre än 1 år 11 16,7 % 

Mellan 1–3 år 12 18,2 % 

Mer än 3 år 43 65,1 % 

2. Har du genomgått den nationella förundersökningsledarutbildningen, eller 

är det bestämt att du kommer att genomgå den inom de kommande sex 

månaderna? 

Antal svar: 66 

 Antal Procent 

Ja, jag har genomgått utbildningen 49 74,2 % 

Ja, jag har påbörjat och genomgår utbildningen nu 4 6,1 % 

Nej, jag har inte genomgått utbildning men det är planerat att jag ska 
gå den inom de kommande 6 månaderna. 

4 6,1 % 

Nej, jag har inte genomgått utbildningen och det finns inga planer på 
att jag ska gå den inom de närmsta 6 månaderna. 

9 13,6 % 

3. När gick du den nationella förundersökningsledarutbildningen? 

Antal svar: 49 

 Antal Procent 

Inom de senaste 12 månaderna 8 16,3 % 

Inom de senaste 5 åren 21 42,9 % 

Inom de senaste 10 åren 8 16,3 % 

Mer än 10 år sedan 12 24,5 % 
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4. Känner du till innehållet i Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)? 

Antal svar: 66 

 Antal Procent 

Ja 40 60,6 % 

Delvis 24 36,4 % 

Nej 2 3,0 % 

5. Anser du att du arbetar efter de riktlinjer som finns i Polisens nationella 

utredningsdirektiv (PNU)? 

Antal svar: 64 

 Antal Procent 

Ja 41 64,1 % 

Delvis 22 34,4 % 

Nej 1 1,5 % 

6. Om du svarat delvis eller nej, vänligen beskriv vad det är i PNU som du inte 

arbetar efter och skälet till det. 

Antal svar: 23 

Fritextsvar 

7. Finns det andra riktlinjer för utredningsarbetet, metoder eller rutiner utöver 

PNU som du använder som stöd i ditt arbete? 

Antal svar: 66 

 Antal Procent 

Ja 36 54,5 % 

Nej 13 19,7 % 

Vet ej 17 25,8 % 

8. Om du svarat ja, vilka andra metodstöd använder du? 

Antal svar: 36 

Fritextsvar 
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9. Hur väl stämmer följande påstående när det gäller att leda en 

förundersökning? 

Antal svar: 66 

 Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
inte alls 

Fritext  
(se nedan) 

Vet ej 

De e-anmälningar som kommer in till 
PKC är alltid så kompletta att jag kan 
godkänna dem och på goda grunder 
besluta i förundersökningsfrågan (inleda 
FU / ej inleda FU) utan komplettering. 

1,5 % 22,7 % 66,7 % 6,1 % 3,0 % 

Det är enkelt för mig att tillämpa 
reglerna om 
förundersökningsbegränsning. 

7,6 % 47,0 % 40,9 % 3,0 % 1,5 % 

Jag prövar alltid om det finns skäl att 
förundersökningsbegränsa 
brottsmisstankar i de ärenden jag leder. 

18,2 % 34,9 % 39,4 % 4,5 % 3,0 % 

Det är enkelt att tillämpa reglerna för 
ärendesamordning. 

12,1 % 40,9 % 27,3 % 13,6 % 6,1 % 

Jag prövar tidigt och fortlöpande om det 
finns skäl att samordna de ärenden jag 
leder. 

4,5 % 30,3 % 45,5 % 15,2 % 4,5 % 

Ärendesamordning bidrar till att 
effektivisera utredningsprocessen. 

45,5 % 31,8 % 1,5 % 1,5 % 19,7 % 

10. Om du har valt fritext på fråga 10. 

Antal svar: 17 

Fritextsvar 

11. Vad är enligt din uppfattning det mest angelägna att förändra för att kunna 

hantera mängdbrottsärenden effektivt? (det går att ange flera alternativ) 

Antal svar: 66, Valda alternativ: 146 

 n Procent 

Öka bemanningen på LPO. 43 65,2 % 

Förbättra utbildningen. 16 24,2 % 

Förbättra det digitala stödet (Durtvå m.fl.). 21 31,8 % 

Ta fram bättre vägledningar, handböcker, m.m. 10 15,2 % 

Förbättra rutiner. 33 50,0 % 

Skapa möjligheter att arbeta effektivare genom skärpt lagstiftning. 20 30,3 % 

Vet ej. 3 4,5 % 
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12. Om du vill ange något annat att förbättra eller om du vill utveckla dina svar i 

frågan ovanför, vänligen skriv i denna textruta. 

Antal svar: 24 

Fritextsvar 
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Enkät 4. Förundersökningsledare vid lokalpolisområde 

Totala antalet respondenter: 204 

1. Hur länge har du arbetat som förundersökningsledare? 

Antal svar: 204 

 Antal Procent 

Mindre än 1 år 11 5,4 % 

Mellan 1–3 år 58 28,4 % 

Mer än 3 år 135 66,2 % 

2. Har du genomgått eller påbörjat den nationella 

förundersökningsledarutbildningen? 

Antal svar: 204 

 Antal Procent 

Ja, jag har genomgått utbildningen 175 85,8 % 

Ja, jag har påbörjat och genomgår utbildningen nu 8 3,9 % 

Nej, jag har inte genomgått utbildning men det är planerat att 
jag ska gå den inom de kommande 6 månaderna. 

6 2,9 % 

Nej, jag har inte genomgått utbildningen och det finns inga 
planer för att gå den de närmsta 6 månaderna. 

15 7,4 % 

3. När gick du den nationella förundersökningsledarutbildningen? 

Antal svar: 196 

 Antal Procent 

Inom de senaste 12 månaderna 22 11,2 % 

Inom de senaste 5 åren 95 48,5 % 

Inom de senaste 10 åren 40 20,4 % 

Mer än 10 år sedan 39 19,9 % 
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4. Hur väl stämmer följande påstående anser du? 

Det utredningsunderlag (anmälning, eventuella förhörsprotokoll, etc.) som upprättas av 

PKC är alltid så kompletta att jag på goda grunder kan gå vidare i förundersökningen. 

Antal svar: 204 

 Antal Procent 

Stämmer helt 9 4,4 % 

Stämmer delvis 149 73,0 % 

Stämmer inte alls 42 20,6 % 

Svårt att säga 4 2,0 % 

5. När förutsättningar finns, hur ofta lämnar du direktiv om att dna-

registertopsa den misstänkte? 

Antal svar: 204 

 Antal Procent 

Oftast 104 51,0 % 

Ibland 63 30,9 % 

Sällan 20 9,8 % 

Fritext: 17 8,3 % 

6. Hur ofta stämmer följande när du behöver hjälp i en utredning av 

mängdbrott? 

Antal svar: 204 

 Oftast Ibland Sällan Aldrig Vet ej 

När jag behöver begära hjälp av 
lokus/kriminaltekniker för 
brottsplatsundersökning eller liknande får 
jag den hjälpen i rimlig tid. 

67,2 % 19,6 % 4,4 % 0,5 % 8,3 % 

När jag behöver begära hjälp av NFC med 
forensisk undersökning av spår från 
brottsplats (finger, DNA, sko, etc.) får jag 
den hjälpen i rimlig tid. 

19,6 % 31,4 % 36,3 % 10,3 % 2,4 % 

När jag behöver begära hjälp med att 
tömma en mobiltelefon, en dators hårddisk 
eller annat medium (IT-forensik) får jag 
den hjälpen i rimlig tid. 

15,7 % 27,5 % 37,7 % 16,7 % 2,4 % 

När jag behöver begära hjälp av en operativ 
analytiker för att tolka det bevismaterial jag 
hämtat in via IT-forensikerna får jag den 
hjälpen inom rimlig tid. 

4,9 % 14,2 % 34,8 % 30,9 % 15,2 % 
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7. Känner du till innehållet i Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU)? 

Antal svar: 204 

 Antal Procent 

Ja 148 72,6 % 

Delvis 48 23,5 % 

Nej 8 3,9 % 

8. Arbetar du efter de riktlinjer som finns i Polisens nationella 

utredningsdirektiv (PNU)? 

Antal svar: 196 

 Antal Procent 

Ja 145 74,0 % 

Delvis 48 24,5 % 

Nej 3 1,5 % 

9. Om du angett delvis eller nej på frågan, vänligen beskriv vad det är i PNU du 

inte arbetar efter och skälet till det. 

Antal svar: 32 

Fritextsvar 

10. Finns det andra riktlinjer för utredningsarbetet, metoder eller rutiner utöver 

PNU som du använder som stöd i ditt arbete? 

Antal svar: 204 

 Antal Procent 

Ja 94 46,1 % 

Nej 37 18,1 % 

Vet ej 73 35,8 % 

11. Om du svarat ja, vilka andra metodstöd använder du? 

Antal svar: 87 

Fritextsvar 
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12. Hur väl stämmer följande påstående när det gäller att leda en förundersökning? 

Antal svar: 204 

 Stämmer 
mycket 

bra 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
inte alls 

Svårt att 
svara 

Fritext 

I de flesta ärenden jag förundersökningsleder 
har nödvändig bevisning säkrats på ett tidigt 
stadium. 

5,4 % 79,4 % 12,3 % 2,4 % 0,5 % 

Det är enkelt för mig att prioritera och 
bedöma vilka ärenden som enligt 
bestämmelserna i rättegångsbalken ska 
utredas och vilka som inte ska utredas. 

25,0 % 65,2 % 7,3 % 1,5 % 1,0 % 

Det är enkelt för mig att tillämpa reglerna om 
förundersöknings-begränsning. 

29,9 % 56,9 % 5,9 % 2,9 % 4,4 % 

Jag prövar tidigt och även fortlöpande om det 
finns skäl att förundersöknings-begränsa 
brottsmisstankar i de ärenden jag leder. 

52,4 % 37,3 % 3,9 % 1,0 % 5,4 % 

Det är enkelt att tillämpa reglerna för 
ärendesamordning. 

8,8 % 41,2 % 39,7 % 5,4 % 4,9 % 

Jag prövar tidigt och fortlöpande om det finns 
skäl att samordna de ärenden jag leder. 

41,2 % 49,0 % 4,4 % 2,5 % 2,9 % 

Ärendesamordning bidrar till att effektivisera 
utredningsprocessen. 

34,8 % 38,7 % 13,7 % 5,9 % 6,9 % 

13. Om du har valt fritext på frågan ovan. 

Antal svar: 42 

Fritextsvar 

14. Vad är enligt din uppfattning det mest angelägna att förändra för att kunna 

hantera mängdbrottsärenden effektivt? (det går att ange flera alternativ) 

Antal svar: 204, Valda alternativ: 429 

 Antal Procent 

Öka bemanningen på LPO. 184 90,2 % 

Förbättra utbildningen. 60 29,4 % 

Förbättra det digitala stödet (Durtvå m.fl.). 53 26,0 % 

Ta fram bättre vägledningar, handböcker, m.m. 21 10,3 % 

Förbättra rutiner. 73 35,8 % 

Skapa möjligheter att arbeta effektivare genom skärpt 
lagstiftning. 

36 17,6 % 

Vet ej. 2 1,0 % 
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15. Om du vill ange något annat att förbättra eller om du vill utveckla dina svar i 

frågan ovanför.  

Antal svar: 100 

Fritextsvar 
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