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SAMMANFATTNING 

Probelmorienterat polisarbete utvecklades under 1970-talet i USA av Herman Goldstien, kritik 

hade då länge riktats mot polisens händelsestyrda arbetsätt. Det problemorienterade arbetsättet 

spred sig sedan till polisorganisationer runt om i världen och så även till Sverige. Under 1990-

talet fick det problemorienterade arbetsättet även fäste i Sverige i och med att närpolisreformen 

genomfördes. Tanken med problemorienterat polisarbete är att polisen tillsammans med 

organisationer, myndigheter och andra i samhället ska arbeta för att förebygga och förhindra brott 

och andra ordningstörningar genom att tänka mer långsiktigt än vad man hade gjort tidigare.  

I denna rapport har intervjuer genomförts med poliser på två olika myndigheter i Sverige för att 

se om kunskap om arbetsättet finns i teorin och i vilken utsträckning det tillämpas i praktiken. Av 

intervjuerna att döma fanns en viss kunskap om arbetsättet på myndigheterna men att åsikterna 

gick isär gällande hur det skulle tillämpas i praktiken. Brist på resurser och intresse anges som det 

huvudsakliga orsakerna till att det inte arbetas problemorienterat. Med mer kunskap om det 

problemorienterade arbetssättet och en mer genomarbetad arbetsplan beträffande det 

problemorienterade arbetssättet på myndigheterna hade förmodligen polisens arbete varit mer 

problemorienterat utan att det kräver mycket resurser eftersom kunskap resulterar i ett ökat 

intresse.  
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1. INLEDNING 
 

En vital del av dagens polisarbete ska vara problemorienterat och bestå av förebyggande av 

vardagsbrottslighet eftersom det är ett sätt att förebygga och förhindra tyngre kriminalitet. Att 

arbeta problemorienterat innebär att ett visst eller vissa problem ska identifieras och sedan utifrån 

dess beskaffenhet finna åtgärder och bedriva insatser mot dem. Utöver det problemorienterade 

arbetssättet är en viss del av polisens arbete händelsestyrt1, vilket innebär att åtgärder vidtas mot 

något som redan har hänt och insatsen är då endast mot det inträffade.2 Det händelsestyrde 

arbetssättet har genomsyrat polisen i Sverige och många andra länder i världen under större delen 

av 1900- talet. 

 

Problemorienterat polisarbete är ett sätt som polisen tillsammans med andra myndigheter, 

organisationer och samhället i stort arbetar på för att förebygga och förhindra 

vardagsbrottslighet.3 Polisens benämning vardagsbrott eller mängdbrott innefattar, skadegörelse, 

inbrott, bil- och cykelstölder, vissa fall av misshandel och annat som drabbar människor i 

vardagen. Dessa brott utgör 70 procent av anmälda brott till polisen.4 Eftersom man på senare tid 

har förstått att brottsligheten är något som kräver samlade samhälliga resurser, något som 

inbegriper insatser från många olika myndigheter, har det gjorts försök att arbeta fram ett 

effektivt sätt att samarbeta mot brottsligheten. Olika områden kräver olika typer av insatser därför 

är detta ett arbete som ska bedrivas på lokal nivå.5  

 

Emellertid kan svårigheter uppstå då brottslighet är något som förändras med tiden, synen på det 

som är olagligt idag behöver inte vara densamma om några årtionden. Abort och homosexuallitet 

var exempelvis straffbelagt tidigare medan det nu anses vara mänskliga rättigheter. Med detta i 

åtanke skapas en insikt om att arbetet mot brottsligheten blir komplext och ständigt måste 

förändras och hitta nya vägar. Att analysera brott och brottsmönster blir en viktig del för att 

förstå, förhindra och bekämpa brottsligheten. 

                                                
1 Reaktivt arbetssätt 
2 Dahl Gunnar m.fl., Problemorienterat polisarbete, Polismyndigheten i Värmland, 2003 s. 43 
3 Ibid s. 42 
4 Dagens nyheters hemsida, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=437803&previousRenderType=1, 
2007-11-25, kl 11:34 
5 DsJu, 1996:59, Allas vårt ansvar- ett nationellt brottsförebyggande program, 1996, s. 3  
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I början av 1970 i USA började många reagera på polisens händelsestyrda arbetssätt och 

kritiserade dess brottspreventiva ineffektivitet. En juridikprofessor vid namn Herman Goldstein 

började forska kring ämnet och utvecklade då en metod som började användas runt om i USA 

och som sedan har spridit sig till poliser runt om i världen. Herman Goldstein var mannen som la 

grunden för problemorienterat polisarbete6, en metod för att effektivisera de brottsförebyggande 

insatserna.7 I Sverige tog polisforskare till sig tankesättet i början av 90-talet och i mitten av 90-

talet står i regleringsbreven att ”det problemorienterade polisarbetet ska ligga till grund för 

polisverksamhet på alla nivåer”. Detta upprepas och poängteras i regleringsbreven under slutet av 

90- talet och början av 2000.8 Polisstudenter på de olika polisutbildningarna i landet undervisas i 

arbetssättet och fortsättningskurser i metoden erbjuds för intresserade poliser på myndigheterna 

runt om i landet.  

 

Närpolisreformen under början av 90-talet var polisens första försök till att börja arbeta 

problemorienterat, reformen var ett steg mot att nå de kriminalpolitiska målen minskad 

brottslighet och ökad trygghet. En lokalt förankrad polis som man kallade ”områdespolis” eller 

”kvarterspolis” skulle bidra till att man till viss del kom bort från det händelsestyrda arbetet, man 

skulle lära känna de som bodde i området och polisen skulle på så sätt få en lokal förankring. 

Brottsförebyggande arbete skulle underlättas genom polisens lokala förankring och befolkningen 

skulle få en relation till polisen något som inte hade funnits tidigare och som var kritiserat. 

Reformen gick inte så smidigt som man hade hoppats på och man stötte på många problem, 

begreppet närpolis tolkades olika på myndigheter, besparingskrav andra stora förändringar inom 

polisen som skedde i samband med reformen gjorde att omställningen varken blev uppskattad 

inom polisen eller av medborgarna. Samtidigt minskade antalet civilanställda inom polisen och 

deras arbetsuppgifter skulle övertas av polispersonal som inte hade den rätta kunskapen. Idag är 

knappt hälften av landets poliser närpoliser.9   

 

                                                
6 Eng. problem-oriented policing 
7 National Criminal Justice Reference Service hemsida, http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/185279.pdf, 2007-11-08 
kl 13:56  
8 Frida Andersson, Problemorienterat polisarbete- en utvärdering av polisen i Linköping,1999, Malmö Högskola 
9 Hur – Var – Närpolis, En granskning av närpolisreformen, BRÅ-rapport 2001:5, s.11 
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Eftersom närpolisreformen och det problemorienterade tankesättet infördes under samma period 

och till viss del byggde på varandra har man i utvärdering inte skilt dem åt och det 

problemorienterade arbetssättet har fått lida då närpolisreformen blev starkt kritiserad.10 

Under den fjärde och sista terminen på polisutbildningen skrivs ett fördjupningsarbete i ett ämne 

som på något sätt är kopplat till polisyrket. Eftersom ämnesvalet är relativt fritt finns det tillfälle 

att fördjupa sig i något som man under tiden på polishögskolan funnit extra intressant eller något 

som man kanske inte tycker att skolan berört i erforderlig utsträckning. En kombination av dessa 

anledningar är grunden till att denna rapport behandlar problemorienterat polisarbete. 

 

Eftersom polisen som ständigt är ifrågasatt och bevakad av media och allmänheten är pressen på 

den enskilde polismannen hög att göra ett bra jobb, myndigheterna har ständiga sparkrav precis 

som andra statliga myndigheter och arbetsbördan för de flesta av dessa är väldigt hög. Då borde 

ett effektivt arbetssätt som ska leda till bestående resultat och ökad trygghet i samhället vara 

välkommet och eftertraktat och därför borde det problemorienterade arbetssättet passa polisen 

bra, dock kommer alltid det händelsestyrda arbetssättet alltid att finnas kvar till viss del. Det som 

denna rapport ämnar besvara är huruvida det praktiska problemorienterade polisarbetet som 

bedrivs på myndigheterna överensstämmer med teorin? 

 
1.1 Syfte 

För att kunna besvara problemformuleringen ovan blir syftet med rapporten att undersöka i hur 

stor utsträckning det problemorienterade polisarbetet är praktiskt tillämpbart i dagens svenska 

polisorganisation. Det innebär att genom att försöka förklara vad problemorienterat polisarbete 

innebär och grunderna i det sättet att arbeta samt genom att ge en bild av den praktiska 

tillämpningen av arbetssättet på tre olika polismyndigheter i landet blir avsikten att se i hur stor 

utsträckning dagens polisarbete är problemorienterat.     

 

För att kunna uppfylla syftet är tanken med detta arbete att redogöra för och besvara följande 

frågeställningar; 

• Finns det kunskap på polismyndigheterna om det problemorienterade arbetssättet? 

• I hur stor utsträckning jobbar de som arbetar i yttre tjänst problemorienterat?  
                                                
10 Andersson, 1999 
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• Skiljer sig det problemorienterade arbetssättet åt på de olika polismyndigheterna? 

• Finns det tillräckliga resurser som möjliggör ett praktiskt fungerande problemorienterade 

polisarbete? 

 

1.2 Avgränsningar 

Det problemorienterade arbetssättet avser inte bara polismyndigheterna i landet utan ska 

genomsyra samhället i stort. Andra myndigheter, skolor, frivilliga organisationer, företag och 

föreningar kan alla arbeta problemorienterat, men i den här uppsatsen kommer jag endast att 

beröra polisens problemorienterade arbete. Rapporten kommer att vara avgränsad till två 

myndigheter, Stockholm och Västernorrland och intervjuerna har genomförts med poliser som 

arbetar i Stockholm City och Örnsköldsvik. Intervjuer som genomförts har varit med poliser som 

jobbar i inre och yttre tjänst. 

 

1.3 Tillvägagångssätt 
1.3.1 Rapport 

Det finns en stor mängd litteratur som berör problemorienterat polisarbete, rapporter, utredningar 

och sammanställningar och utifrån denna kommer en beskrivning av arbetssättet att göras. 

Litteraturen ger en bra bild av vad tanken och syftet med metoden är, medan intervjuer kan ge en 

bild av hur man faktiskt arbetar. En jämförelse kommer att genomföras mellan teorin och det 

praktiska arbetet som sammanställs utifrån intervjuerna.  

 

1.3.2 Intervjuer 

I rapporten har fria och informella intervjuer genomförts för att samla fakta till resultatet. Detta 

innebär att frågorna är brett formulerade, intervjuaren har inte någon strukturerad mall att följa 

och den som intervjuas får själv fritt formulera svaren.11 Fem stycken poliser i inre och yttre 

tjänst på tre olika myndigheter i landet, Stockholm, Örnsköldsvik och Umeå har intervjuats. 

Antalet intervjuer och personer har valts för att resultatet ska vara så heltäckande som möjligt 

samt utvisa ett korrekt svar. Telefonintervjuer används sällan i akademiska sammanhang 

                                                
11 Ekholm, Mats, m.fl, Praktisk intervjuteknik, Nordstedts Akademiska Förlag, 2006, s. 13  
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eftersom de sällan blir djupgående, men med tanke på vad som ska undersökas i denna rapport 

kan telefonintervjuer användas och frambringa ett fullgott resultat med uppnått syfte.12 
 

2. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

I det här avsnittet förklaras teorin och tanken krig hur problemorienterat polisarbete ska fungera 

och begreppen inom arbetssättet. Händelsestyrt polisarbete och närpolisarbete kommer även att 

beröras eftersom de båda arbetssätten har en stark koppling till det problemorienterade 

polisarbetet och därför kräver utrymme för att få en helhetsbild av det problemorienterade 

arbetssättet.  

 

2.1 Problemorienterat polisarbete 
Polisen ska i samarbete med andra aktörer i samhället kartlägga och analysera var, när och hur 

brott begås, samla information och kunskap runt problemet och sedan utifrån det analysera och 

planera insatser från olika håll i samhället vilket sedan förhoppningsvis ska leda till ett bestående 

resultat.13 
 

Grundaren av det problemorienterade synsättet, Herman Goldstein, har sammanfattat 

problemorienterat polisarbete i följande punkter:  

• Gruppera olika brottsincidenter till ett problem, händelser som kan likna varandra eller 

sammanfalla i tidpunkt eller plats för brott. 

• Fokus på det verkliga problemet eller problemen. 

• Vara effektiv genom att utifrån problemet avgöra vilken metod och aktör som ska 

användas för att komma åt problemet på bästa sätt. 

• Undersöka och utreda för att samla in fakta om brottet, förövaren och brottsoffret. 

• Dela upp och definiera problemet. Likvärdiga problem kan kräva olika åtgärder. 

• Undersöka vilka andra organ som kan vilja komma till rätta med problemet och som man 

kan samarbeta med. 

• Granska sättet man nu arbetar på för att försöka förbättras. 
                                                
12 Svenning, Conny, Metodboken, Lorentz Förlag, 2003, s. 126 
13 Dahl, 2003, s. 43 
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• Försöka hitta nya sätt att arbeta mot problem. 

• Arbeta för att identifiera problemen tidigare. 

• Öka ansvaret hos alla som arbetar mot problemen. 

• Alltid utvärdera resultaten efter en åtgärd.14 

 

Gunnar Dahl har i boken Problemorienterat polisarbete förklarat begreppen problem, 

problemidentifiering/kartläggning, analys, åtgärd, uppföljning och utvärdering och områdenas 

användande. Enligt Dahl ska man utifrån dessa begrepp arbeta systematiskt. 

• PROBLEM - Ett problem kan vara fler brottsanmälningar, ett upprepat antal utryckningar, 

polisens iakttagelser, klagomål från allmänheten eller uppmärksammande av media. 

• PROBLEMIDENTIFIERING/KARTLÄGGNING - Vid kartläggningen måste man 

identifiera vad för typ av problem som man ska vidta åtgärder mot, om det behövs 

omedelbara insatser och vilka är det som ska agera. 

• ANALYS - Under analysen granskas problemet mer ingående och syftet är att med hjälp 

av olika variabler beskriva och förklara uppgifterna som tagits fram under kartläggningen. 

• ÅTGÄRD - Efter detta ska man utgå från den information man tagit fram under analysen 

och utifrån detta föreslå lämpliga åtgärder för att nå ett bestående resultat. Det kan 

innefatta situationell15- eller social brottsprevention16 och även prevention på de olika 

nivåerna, primär, sekundär och tertiär.17 

• UPPFÖLJNING - Fortlöpande under arbetets gång ska utvärdering ske av arbetet för att 

ge information och vägledning om hur de åtgärder man vidtagit fungerar och om de krävs 

ytterligare insatser. 

• UTVÄRDERING - En av de viktigaste delarna inom problemorienterat polisarbete är 

betydelsen av att efter en åtgärdsplan har genomförts utvärdera denna och få en 

uppfattning om följderna den har fått. Här måste man ta reda på vad som är orsak och 

verkan för att veta hur man ska agera om man ställs inför en liknade situation.18 

 
                                                
14 Goldstein, Herman, Problem-Orinented  Policing, McGraw-Hill Publishing Company, 1990, s. 
15 Åtgärder för att minska förekomsten av situationer som ökar drivkraften hos människor att begå brottsliga 
handlingar. 
16 Öka människors sociala band till samhället och även förmågan till självkontroll. 
17 Primär brottsprevention är generell och vänder sig till alla människor inom ett geografiskt område, sekundär till 
speciellt identifierade personer, platser eller vissa tider och tertiär är åtgärder som ska förhindra återfall i brottslighet. 
18 Dahl, 2003, s. 43-44 
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2.2 Händelsestyrt polisarbete 
Det problemorienterade arbetssättet är något polisen i Sverige ska försöka anamma och sträva 

efter att arbeta på och som regleringsbreven uttrycker det ska ligga till grund för polisarbetet på 

alla nivåer. Dock kommer det alltid att krävas att en viss del av polisens arbete är händelsestyrt. 

 

Dahl förklarar i ovan nämnda bok händelsestyrt polisarbete genom dessa punkter. 

• En plötslig händelse som är akut. 

• Polisen har endast begränsat med information runt händelsen. 

• Det inträffade kan leda till en utryckning eller annat ingripande av polisen. 

• Vid händelsen vidtas endast åtgärder av polismyndigheten, samarbetet med andra 

organisationer eller myndigheter är begränsat. 

• Resultatet av åtgärderna är endast kortvariga.19 

 

Det centrala inom det händelsestyrda arbetssättet är att ta reda på vem som är gärningsmannen 

och hur denne ska gripas. Således är det en viktig kompletterande del av polisens arbete som ska 

bedrivas tillsammans med det problemorienterade för att nå bästa möjliga resultat.20  

 

2.3 Närpolisverksamheten 
Närpolisverksamheten skall vara polisens huvudsyssla, denna verksamhet och problemorienterat 

polisarbete är tätt sammankopplat eftersom deras mål är gemensamma, minskad brottslighet och 

ökad trygghet. Dessa mål är väldigt övergripande och några tydliga riktlinjer för 

närpolisverksamheten finns inte utan dessa ska skapas utifrån det lokala behovet. Med dessa 

punkter kan man sammanfatta vad tanken med närpolisverksamheten var när den inrättades i 

Sverige. 

• Problemorienterad verksamhet som ska bedrivas i samarbete med dem som bor och är 

verksamma i området. 

• Verksamheten ska ha ett begränsat geografiskt område.21 

• Poliserna i området ska arbeta mot brotts- och trygghetsrelaterade mål. Varje polis ska 

vara tilldelad ett ansvarsområde. 
                                                
19  Dahl, 2003, s. 43 
20 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=539&module_instance=12, 2007-11-18 kl 15:03 
21 Närpolisområde 
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• Arbetet skall vara inriktat på vardagsbrottsligheten i området. 

• Närpolisernas ansvar för utryckningsverksamheten skall vara begränsad och skall planeras 

så att de inte stör de organiserade verksamheterna. 

• Med hjälp av analys av behoven och med utgångspunkten på det problemorienterade 

arbetssättet skall närpoliserna planera sin arbetstid själva.22 

Närpolisverksamheten har funnits i sin rådande form i över tio år, men utvecklingen av 

verksamheten har gått långsamt på grund av sparkrav.23 

 

3. RESULTAT 
 

I följande del redovisas de intervjuer som utgör det empiriska underlaget för rapporten. Dessa 

kommer att presenteras i sammanfattad form där de, för rapporten, mest väsentliga detaljerna 

åskådliggörs. Intervjufrågorna är bifogade i bilaga ett. I nästkommande del kommer resultatet 

från samtliga intervjuer utifrån frågeställningarna att besvaras i samma ordning som dessa ställts i 

inledningskapitlet. 

 

3.1 Sammanfattning av intervjuer 
Närpolis, Stockholm City 

Den direkta kopplingen som polisassistenten gör med problemorienterat polisarbete är till 

närpolisverksamheten, där uppger han att det i relativt stor utsträckning bedrivs problemorienterat 

arbete. Arbetet består i att vara synlig för allmänheten, arbeta brottsförebyggande och 

underrättelsestyrt något som känns naturligt i närpolisverksamheten till motsats från 

ingripandeverksamheten där man arbetar händelsestyrt. 

 

 I Stockholm finns ett stort antal närpoliskontor som alla utifrån det behov som finns i området 

handhar olika typer av insatser. Polisassistenten uppger att antalet insatser och projekt som 

bedrivs på de olika närpoliskontoren beror till stor del på intresset hos närpolischefen, på vissa 

kontor fungerar arbetet bra medan hos andra lite sämre. De som arbetar på närpoliskontoren har 

                                                
22 BRÅ- rapport, 2001:5 s.12 
23 http://www.police.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=2006, 2007-11-18 kl 20:55 
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även olika ansvarsområden vilket fungerar mycket bra eftersom man då arbetar hårt för att se ett 

gott resultat på just det man själv ansvarar för.  

 

I City har man något som kallas för ”City helg” där man tillsammans med andra närpoliskontor 

har insatser på de platserna i centrala Stockholm där man vet att de brukar vara stökigt. Under 

insatsen tjänstgör minst 20 poliser som finns på dessa platser för att förebygga brott och andra 

ordningstörningar. Insatschefen är under dessa helger den som bestämmer var poliserna ska 

befinna sig och poliserna behöver ett godkännande från chefen om de ska lämna sin plats för att 

bistå någon annan verksamhet. Det är enorma resurser som krävs under dessa helger och 

polisassistenten ifrågasätter om detta verkligen står i proportion till de resultat som uppnås och 

om man kanske kan använda resurserna på något annat sätt som eventuellt ger ännu bättre 

resultat. 

 

I det fall där närpoliserna själva bedriver problemorienterat arbete är det ibland i form av 

speciella insatser och ibland går arbetet ut på att de försöker vara synliga på platser som de vet 

framför andra ofta är utsatta för brott. Självklart riktas då insatserna oftare mot det arbete som 

den enskilda polismannen finner mer intressant eftersom man då arbetar väldigt fritt. 

 

Närpolischef, Stockholm  

Enligt närpolischefen är det problemorienterade arbetssättet en grundpelare i närpolisarbetet och 

präglar tänkandet fastän ”man inte tänker på att det är just problemorienterat man arbetar”. Det 

som närpolischefen berättar överensstämmer i hög grad med det som närpolisen från Stockholm 

City tidigare berättat.  

 

Synen på samverkan har förändrats under de senare åren och han nämner ”City helgen” som ett 

exempel. Även samverkan med andra myndigheter och organisationer utanför polismyndigheten 

har förbättrats och det kan förmodligen ha att göra med en förståelse för vikten av samverkan när 

det handlar om att förebygga brott. Som exempel nämner närpolischefen väktargruppen i city 

som närpolisen har daglig kontakt med och tillsammans kan man göra arbetet mer effektivt.  
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Även från högre nivå så poängteras samverkan och i Stockholm har man en satsning som innebär 

att skolor i området ska ha särskilda kontaktpersoner inom polisen och på så sätt arbeta mer 

effektivt och brottsförebyggande med ungdomar i skolåldern. 

 

Närpolisens främsta uppgift är att arbeta förebyggande och vara synlig och tillgänglig för de som 

bor och verkar i området, men ibland beroende vad som händer i området så kan det krävas att de 

till viss del måste gå över och arbeta händelsestyrt eftersom den typen av verksamhet måste gå 

före om ingen annan finns tillgänglig för det uppdraget. 

 

De olika ansvarsområden de anställda på närpolisstationerna har gör arbetet mer effektivt 

eftersom det finns en enskild individ som känner ett extra stort ansvar för ett specifikt problem 

och gärna vill se ett resultat av det arbete denne lägger ner. Utbildning inom det 

problemorienterade arbetssättet finns att tillgå för intresserade personer och närpolischefen 

uppmuntrar personalen att ta del av det utbildningsmaterial som finns. 

 

Närpolischefen tycker att kunskapen om problemorienterat polisarbete bland de poliser han stött 

på är väldigt bra men skulle vilja se att man tillämpar det i ännu större utsträckning. Det som 

sätter stopp för detta är ofta resurserna eftersom det krävs stora resurser för att kunna få det 

problemorienterade arbetssättet fullt ut. 

 

Utredare, Örnsköldsvik 

Problemorienterat polisarbete kopplar denna polisman, som har lång erfarenhet från arbete i yttre 

tjänst, samman med brottsförebyggande arbete mot ett specifikt problem. Problemet kräver ofta 

samlade resurser från olika samhällsorgan för att få till stånd åtgärder som ska leda till ett 

resultat.  

 

Eftersom den intervjuade har erfarenhet från både inre och yttre tjänst tycker hon sig se en viss 

skillnad i sättet det problemorienterade arbetet bedrivs. På en liten ort som Örnsköldsvik blir det 

problemorienterade arbetssättet, för dem som jobbar i yttre tjänst, ganska naturligt då de ofta vet 

vilka områden, platser och tider som är mest utsatt för brott och ordningstörningar och kan då 

patrullera dessa platser mer intensivt utan att någon större analys har gjorts. Som utredare börjar 
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det problemorienterade arbetet först efter att brott har skett och är då inte lika inriktat på 

förebyggande utan mer analys av de brott som skett för att försöka hitta åtgärder till problemen. 

 

Intresset hos den enskilda polisen är naturligtvis viktigt för att möjligheten att arbeta 

förebyggande, polisen tror att de allra flesta har ett visst intresse men att det givetvis varierar 

eftersom vi alla är olika. För att få en viss insats mot ett visst problem kan det ofta krävas ganska 

hårt arbete och om det rätta intresset saknas kan det vara svårt att få samarbete och annat att 

fungera. 

 

Den intervjuade kan endast se fördelar med att arbeta problemorienterat och anser att det enda 

som till viss del kan sätta stopp denna typ av arbetssätt är att det krävs relativt stora resurser och i 

nuläget finns inte något stort anta poliser att tillgå, men trots detta finns det mycket som den 

enskilde polisen kan göra för att förebygga brott. 

 

Polis, Örnsköldsvik 

För denne polisman som jobbar med brottsförebyggande arbete innebär problemorienterat 

polisarbete identifiering av ett problem genom t ex. ett stort antal anmälningar i ett  visst område 

och utifrån detta försöker finna åtgärder med hänsyn till orsakerna till problemet. Även denna 

polis har erfarenhet från yttre tjänst och anser att polisen nästan alltid kommer för sent till en 

brottplats och tycker att polisen ska jobba för att förekomma brottsligheten, något som han 

påpekar att de allra flesta poliser i Örnsköldsvik är duktiga på.  

 

Polismannen betonar det preventiva arbetet med ungdomar eftersom det på lång sikt kan 

förhindra nyrekrytering av brottslingar. I Örnsköldsvik används något som kallas 

bekymmringssamtal24 som ett led i att förhindra att ungdomar hamnar i en brottslig bana. 

Skolorna i staden har ett samarbete med polisen som innebär en nolltolerans vad gäller alla typer 

av brott på skolorna.  

 

                                                
24 Polisen samtalar med ungdomar i riskzonen och deras föräldrar för att belysa konsekvenserna av deras handlande.   
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När alla inblandade insåg att samarbete var den enda lösningen vid försök att arbeta mot 

brottsligheten har samarbetet mellan de berörda myndigheterna och organisationerna blivit 

mycket bättre och som polismannen uttrycker det ”har de flesta insett att ensam inte är stark”. 

Den intervjuade anser att problemorienterat arbete ska vara grunden i det polisiära arbetet och 

betonar att ett snabbt agerande när ett problem expanderar medför att samhället sparar både 

pengar och resurser. 

 

Utredare, Örnsköldsvik 

Polismannen som länge har jobbat med ungdomar och brottslighet bland unga ser 

problemorienterat polisarbete som ett arbete med ett eller flera problem som inte är tillfälligt och 

som ofta kräver insatser från flera håll för att kunna komma till rätta med det. 

 

I Örnsköldsvik har man i ett område haft stora problem med ungdomsbrottslighet men där lyckats 

vända den uppåtgående brottsliga kurvan och sänka den med 29 procent genom samverkan 

mellan polis, kommun, skola, föräldrar och socialtjänsten. Även denna polisman nämner 

bekymmringssamtalen som en del i arbetet i detta område. Polismannen framhåller att försöka nå 

en attitydförändring hos ungdomar är en stor del av det problemorienterade arbetet. 

 

Polismannen tycker att de flesta poliser i Örnsköldsvik är kunniga och arbetar problemorienterat 

men tycker sig se en skillnad i tankesättet hos nyutexaminerade poliser och de med ett antal års 

erfarenhet, i det brottspreventiva tankesättet. De poliserna med erfarenhet har insett vikten av att 

jobba preventivt medan de nya poliserna tycker det minutoperativa arbetet är intressantare. Vid 

problemorienterat arbete får inte statistik vid ingripanden vara det primära utan det viktigaste 

måste vara att se varje person och brott separat för att sedan analysera dessa och på så sätt 

upptäcka brottstrender och mönster, utifrån detta ska sedan finna lämpliga åtgärder vidtas. 

 

Vissa typer av insatser anser polismannen kräver stora resurser både personal- och tidsmässigt 

men ofta kan det vara befordrat eftersom det kan leda till ett bra resultat och minskade resurser i 

framtiden. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 
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Kunskapen på myndigheterna vad gäller det problemorienterade arbetssättet är varierande men 

över lag väldigt bra. Det som poängterades av intervjupersonerna var att nyutexaminerade poliser 

har den teoretiska kunskapen men att det fanns brister i den praktiska tillämpningen. Några av 

intervjupersonerna förknippade problemorienterat polisarbete med närpoliserna och ansåg att det 

endast var dessa som fullt ut kunde tillämpa arbetssättet.  

 

I yttre tjänst tycker de som blev intervjuade att samtliga poliser i relativt stor utsträckning arbetar 

problemorienterat, handlingsplaner som är utformade för poliserna styr dem till att arbeta och 

tänka på ett problemorienterat sätt. Även om kunskapen om arbetssättet finns kan det många 

gånger vara brister i intresset hos den enskilda polismannen som gör att denne inte i så stor 

utsträckning som möjligt arbetar problemorienterat. Hos dem som arbetar som närpoliser är 

denna risk större eftersom deras arbete är mindre styrt och de kan planera sina arbetspass relativt 

fritt. 

 

Arbetet på de två myndigheter som intervjuerna har genomförts på är väldigt olika även fast 

anställda både har stor kunskap om problemorienterat polisarbete och tillämpar det i praktiken. I 

Stockholm jobbar ett stort antal poliser vilket gör det möjligt att bedriva insatser som kräver 

mycket folk och i Örnsköldsvik är samarbete mellan polis, organisationer och myndigheter den 

viktigaste delen.   

 

Resursfrågan tas upp av samtliga intervjupersoner där det påpekas att det krävs stora resurser för 

att arbetssättet ska kunna tillämpas på bästa möjliga sätt samtidig som de flesta poängterar att den 

enskilda polismannen eller individen med den rätta vilja kan arbeta problemorienterat på ett bra 

sätt. Något som nämns är att vid insatser som vidtas av närpoliser för att verka problemorienterat 

ibland kan ta resurser från det ingripande verksamheten som då lider brist på personal varför 

insatserna ibland måste avbrytas. Resurserna gällande utbildningspersonal och material för 

polisers fortbildning inom det problemorienterade arbetssättet är goda och det finns det möjlighet 

för samtliga poliser att vidareutbilda sig inom området. 

 

3.3 Kritisk granskning av resultatet 
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Resultatet i denna rapport bygger på fem telefonintervjuer med poliser på två av de totalt tjugoen 

polismyndigheterna i Sverige. Eftersom resultatet visar på en viss skillnad i arbetet på de två 

myndigheterna skulle antalet intervjuer och myndigheter kunna utökats för att få en mer 

underbyggd bild av polisens problemorienterade arbete, men på grund av de begränsade 

resurserna för rapporten var detta inte möjligt. De genomförda intervjuerna har dock varit så pass 

informativa att syftet med rapporten har kunnat uppfyllas. 

 

Eftersom mer än en person har intervjuats på varje myndighet och personerna har försökt vara 

objektiva i sin beskrivning av arbetssättet är bilden av myndighetens problemorienterade 

arbetssätt förmodligen relativt korrekt. Anteckningarna från intervjuerna och sammanställningen 

av dessa har naturligtvis genomförts noggrant med det finns alltid en problematik med den 

subjektiva tolkningen av personen som intervjuats, utgångspunkterna kan ha varit olika. 

Resultatet av intervjuerna har jämförts med teorin krig problemorienterat arbete som har hämtats 

från litteratur som får anses vara tillförlitlig eftersom den använda litteraturen har kunnat 

jämföras med annan litteratur som visar på samma riktlinjer för arbetssättet. 

 

4. DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer en diskussion föras kring den problematik som framkommit i resultatdelen 

av rapporten. I slutet kommer även vissa förslag på förändringar läggas fram för att hitta 

alternativa lösningar på vissa av problemen.  

 

4.1 Slutsatser 
Det som rapporten visar är att det problemorienterade arbetssättet till stor del används på 

myndigheterna och de anställda har en ganska bra uppfattning om vad det innebär och varför det 

är viktigt. De som har en stor kunskap om arbetssättet har intresset att arbeta problemorienterat 

och är duktiga på att tillämpa metoden. Rapporten visar dock på vissa brister beträffande 

arbetssättet vid de båda myndigheterna, det behöver dock inte betyda att arbetsformen inte 

fungerar.  
 

Den metod som används av myndigheterna fungerar i vissa fall bra och andra gånger dåligt 

beroende på i vilken utsträckning informationsinhämtandet och analysen fungerat. Ibland 
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genomför polisen en snabb åtgärd som möjligen kan vara riktig och effektfull medan andra 

gånger var det kanske inte den korrekta åtgärden vilket kan leda till att problemet kvarstår eller 

till och med eskalerar. Denna del av arbetssättet är därför inte något man ska förringa och något 

som vissa gånger måste få ta tid.  

 

Det är mycket stor skillnad i arbetssättet mellan de två myndigheterna som jämförs i denna 

rapport. I Örnsköldsvik har polisen en möjlighet att arbeta närmare människorna och samarbetet 

med myndigheter som finns på orten blir således enklare beroende på att staden är mindre vilket 

underlättar arbetet. I Stockholm som är en så pass stor stad blir arbetet annorlunda och poliserna 

har inte möjlighet att bygga upp samma kontakt med personen de möter, möjligheten att etablera 

kontakt med är således begränsad. Det stora antalet poliser som arbetar i området gör att det blir 

svårare för varje enskild polisman att få en överblick i vad som sker och om det är ett problem 

som håller på utvecklas. Det här gör att det blir viktigare för polisen i Stockholm att rapportera, 

analysera och samarbeta med andra myndigheter för att hinna agera innan problemet blir för 

omfattade och då kräver större resurser. 

 

På grund av att arbetet är relativt komplext har varje polisman vid närpolisstationerna i 

Stockholm ett ansvarsområde vilket gör att man underlättar processen vid ett problem eftersom 

det finns en person som är ansvarig för informationsinhämtningen och analysen. Något 

jämförbart finns inte i Örnsköldsvik utan här arbetar de utifrån det polispatrullen samt utredaren 

blir tilldelad eller det som inträffar under arbetspasset.  

 

Det händelsestyrda arbetet blir lättare att omvandla till problemorienterat på mindre orter 

eftersom nästan alla poliser har god kunskap om vilka problem som föreligger i de olika 

områdena. I Stockholm är uppdelningen mellan händelsestyrt och problemorienterat arbete 

tydligare och arbetsformerna överlappar inte varandra på samma sätt som i Örnsköldsvik, därför 

har det i Stockholm blivit viktigare att göra en uppdelning mellan ingripandeverksamhet och 

närpoliserna som arbetar problemorienterat. Resultatet av närpolisreformen syns därför tydligare i 

Stockholm än i mindre städer som Örnsköldsvik. 
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Fördelningen av resurser för att bedriva insatser eller vidta olika typer av åtgärder var mycket god 

på båda myndigheterna och det fanns även en insikt om att en enskild patrull på ett enkelt sätt kan 

arbeta problemorienterat. I Stockholm har resurserna förmodligen blivit enklare att fördela efter 

att närpolisverksamheten infördes, det nu finns tydligare riktlinjer hur det problemorienterade 

arbetet ska realiseras. 

 

4.2 Förbättring av det problemorienterade arbetssättet 
Att använda det problemorienterade arbetssättet i grundformen passar vissa städer och områden 

bättre än andra. Sättet som polisen arbetar på i Örnsköldsvik fungerar väldigt bra där, trots att de 

möjligtvis inte arbetar precis som metoden är uppbyggd. En plan för hur arbetet inom den 

myndigheten ska bedrivas skulle förmodligen underlätta arbetet eftersom det då finns tydliga 

riktlinjer som alla kan följa. Arbetssättets uppbyggnad är förmodligen mer anpassat till en stad 

som Stockholm vilket gör att den där blir mer tillämplig i sin grundform. 

 

Ansvarsområden är en väldigt stor del av arbetet i Stockholm, det skulle förmodligen inte vara 

möjligt att arbeta problemorienterat om inte denna form av uppdelning fanns. Utan ett 

ansvarsområde skulle det inte finnas någon som tog på sig ansvaret och uppmärksammade 

problem innan de eskalerar. I Örnsköldsvik behöver inte poliserna ha ett enskilt ansvarsområde 

utan arbetet kan fortlöpa som det bedrivs idag då formen verkar fungerar effektivt. 

 

Kunskap och intresse gå ofta hand i hand vilket innebär att om alla poliser har kunskap om det 

problemorienterade polisarbete skulle antagligen de flesta poliser tycka att det var mer intressant 

att använda sig av denna arbetsform. Eftersom viss kritik riktades mot de nyutexaminerade 

poliserna och deras sätt att arbeta problemorienterat rent praktiskt kanske det vore bra om 

eleverna vid polisutbildningarna inte bara lärde sig det teoretiskt kring problemorienterat arbete 

utan att tankesättet fick övas rent praktiskt.   

 

Om det inom myndigheten och på varje enhet upprättas en plan på hur det problemorienterade 

arbetssättet ska bedrivas är det möjligt att se över vilka resurser som krävs och vilka typer av 

insatser som en enskild patrull kan genomföra bedriva. 
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• Vad arbetar du med? 

•  Hur länge har du arbetat som det? 

•  Vad har du tidigare arbetat med? 

 

• Vad innebär problemorienterat polisarbete för dig? 

• Arbetar du problemorienterat? 

• På vilket sätt arbetar du problemorienterat? 

• Kan du ge exempel på när du arbetat problemorienterat? 

• Tycker du att det fungerar att arbeta problemorienterat? 

• Vad tycker du vinsten och/eller förlusten med att arbeta problemorienterat är?  

• Skulle du vilja lägga mer eller mindre fokus på problemorienterat polisarbete? 

• Vilka andra erfarenheter har du av problemorienterat polisarbete?  

• Arbetar du eller har du arbetat som närpolis? Vilka är i så fall dina erfarenheter från det? 

 

 
 

 


