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 Abstract 

 

Rapportens syfte är att översiktligt redogöra för vilka övergripande nationella 

polisiära strategier som kan bidra till ett utvecklat polisiärt brottsförebyggande 

arbete inom områdena lokal förankring och återkoppling till medborgarna. 

Utredningen SOU 2007:39 Framtidens polis presenterar en bild av den förmodade 

samhällsutvecklingen och dess drivkrafter, samt hur denna genom ett antal 

specificerade kravställare genererar krav på polisverksamheten i Sverige. 

Rapporten är en litteraturstudie och tar sin utgångspunkt i den statliga utredningen 

SOU 2007:39. Den redogör för hur de framtida krav som där presenteras 

angående polisens brottsförebyggande arbete möts av nationella strategier som de 

beskrivs i för ämnet relevanta styrdokument från Rikspolisstyrelsen. Rapporten 

visar hur de nationella polisiära strategierna svarar mot de krav som uttrycks i 

SOU 2007:39 och behandlar problemområden och utmaningar som 

utvecklingsarbetet på det brottsförebyggande området och implementeringen av 

de nationella strategierna medför. Polisens underrättelsemodell (PUM) samt 

samverkan mellan polis och kommun behandlas. Vidare diskuterar rapporten hur 

de nationella strategierna förhåller sig till tankarna bakom närpolisreformen och 

problemorienterat polisarbete. 
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1. Inledning 

”Polisens brottsförebyggande arbete skall bedrivas planlagt och underrättelsestyrt. 

Förutom polisiär närvaro måste återkopplingen till medborgarna och den lokala 

förankringen bli bättre. Regeringens mål om 20 000 poliser i hela landet bör leda 

till en lokalt förankrad polis i hela landet. Även polisens samverkan med andra 

aktörer bör förbättras” (SOU 2007:39, s.22). 

Efter regeringens beslut 2006 att tillsätta en särskild utredare med uppdraget att 

lämna förslag hur polisutbildningen skulle reformeras, förordnades en expertgrupp 

under ledning av länspolismästaren Anders Danielsson. År 2007 presenterade 

gruppen delbetänkandet Framtidens polis i form av den statliga utredningen SOU 

2007:39. Utredningen redogör för hur polisverksamheten är uppbyggd idag, vilka 

framtida krav som kommer att ställas på polisen utifrån olika samhällsfaktorer och 

drivkrafter samt de olika kravställarna och deras förväntningar på polisens 

verksamhet.  

Enligt utredningen ska det brottsförebyggande arbetet prioriteras eftersom det bästa 

sättet att öka tryggheten för medborgarna är att förhindra att brott begås. Brotten ska 

minska och brottsoffren bli färre. Polisen har en nyckelroll i det brottsförebyggande 

arbetet genom sin kompetens i fråga om brott och praktiskt brottsförebyggande. 

Utredningen hävdar att en del i arbetet för att brotten ska minska och brottsoffren bli 

färre är att polisen är synlig och tillgänglig i hela landet, inte bara för att ingripa mot 

brott utan även för att förebygga brott.  

Svensk polis får ökade resurser och ska enligt regeringens mål ha 20 000 poliser till 

sitt förfogande år 2010. Hur ska dessa resurser användas och hur ska svensk polis 

arbeta i framtiden? Polisverksamheten är i ständig utveckling och har genomgått 

många reformer. En viktig reform var Närpolisreformen som beslutades och 

påbörjades 1993 och sedan successivt infördes över landet. Verksamheten, dess 

effektivitet och inriktning är ständigt diskuterad och ifrågasatt. Kriminologisk 

forskning och internationella jämförelser sätter polisens verksamhet i nya perspektiv 

och politiska ambitioner tillsammans med nationellt beslutade riktlinjer tar ut 

kompassriktningen för framtiden.  
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Vilka värderingar, prioriteringar ambitioner och riktlinjer som formar svensk polis 

samt vilka strategier som används är av fundamental betydelse för verksamhetens 

utveckling och för dess framgång eller misslyckande att möta framtidens behov och 

de förväntningar som medborgarna har. Som del av organisationen och som 

blivande polis med stort intresse för det förebyggande arbetet och polisens roll i 

samhället, ser jag det som meningsfullt att fördjupa min förståelse i detta ämne och 

försöka förstå hur de övergripande målsättningarna hänger samman med de 

strategier och teoretiska verktyg som finns.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka och översiktligt redogöra för vilka 

övergripande nationella strategier som kan bidra till ett utvecklat polisiärt 

brottsförebyggande arbete inom områdena lokal förankring och återkoppling till 

medborgarna. 

1.3  Frågeställningar 

Hur möter de polisiära nationella strategierna krav och förväntningar från polisens 

olika kravställare?  

Hur förhåller sig dessa polisiära nationella strategier till tankarna bakom 

närpolisreformen och problemorienterat polisarbete? 

1.4 Avgränsningar 

Polisens olika kravställare definieras i Framtidens polis SOU 2007:39 som 

medborgarna, statsmakterna, kommunerna, näringslivet, rättsväsendets övriga 

aktörer, internationellt polissamarbete samt polisen. Jag kommer i min rapport 

fokusera på det brottsförebyggande området och behandla de av kravställarna med 

de krav som är mest relevanta utifrån frågeställningarna och rapportens syfte. 

Kravställarna som behandlas är således medborgarna, statsmakterna, kommunerna, 

näringslivet, åklagarmyndigheten och brottsoffermyndigheten. Rapporten är av 

översiktlig art och är begränsad i sin omfattning. Därför kommer de stora och 

komplexa verksamhetsområden, metoder och teorier som den berör inte på ett 

uttömmande sätt beskrivas, granskas och problematiseras. 
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1.5     Tillvägagångssätt 

Rapporten är en litteraturstudie och tar sin utgångspunkt i de utmaningar för 

framtiden som presenteras i den statliga utredningen ”Framtidens polis”, SOU 

2007:39. Rapporten kommer vidare att använda sig av Rikspolisstyrelsens (RPS) 

utfärdade riktlinjer och handlingsplaner samt av problematiserande litteratur kring 

polisiärt arbete i teori och praktik. 

 

De nationella polisiära strategiska verktyg som rapporten kommer att behandla är 

Polisens Underrättelsemodell (PUM) så som den presenteras främst i PUM-

handboken, Utveckling av polisens brottsförebyggande arbete inom ramen för 

Polisens Underrättelsemodell och Handlingsplan samverkan Polis och kommun.  
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 2.    Begreppsförklaringar och polisiära arbetsmodeller 

Nedan kommer för rapporten viktiga begrepp och polisiära arbetsmodeller att 

förklaras. Reaktivt/proaktivt polisarbete respektive problemorienterat polisarbete 

kan räknas som teoretiska perspektiv på polisverksamhet medan närpolisreformen 

och Polisens Underrättelsemodell (PUM) kan ses som modeller för praktiskt 

tillämpat polisarbete. 

2.1    Reaktivt och proaktivt polisarbete  

Begreppen reaktivt respektive proaktivt polisarbete används ofta för att beskriva 

skillnaden mellan ett händelsestyrt (reaktivt) arbetssätt och ett aktivt, 

initiativtagande (proaktivt) arbetssätt där polisen söker upp händelser och 

sammanhang där ett ingripande kan göras. Vid ett reaktivt arbetssätt patrullerar 

polisen och väntar på att något ska hända, vanligen genom att ett uppdrag ropas ut 

av kommunikationscentralen. Vid ett proaktivt arbetssätt ägnar man sig istället åt 

kontrollverksamhet och söker aktivt ingångar till ingripanden. 

Kontrollverksamheten kan riktas mot såväl särskilt brottsbelastade områden/platser 

eller mot ur polisiär synvinkel intressanta fordon (Holgersson & Knutsson 2007). 

  2.2   Närpolisreformen och närpolisarbete 

Närpolisreformen beslutades och påbörjades 1993 och dess syfte var att förändra 

polisens reaktiva arbetssätt, istället skulle polisen använda sin kunskap om brott och 

ordningsproblem genom att angripa och förebygga problemen i lokalsamhället. En 

decentralisering av organisationen genomfördes (Brottsförebyggande Rådet 2001).  

Närpolisreformen innebar en övergång från specialister till generalister. I stället för 

att specialisera sig som kriminalpolis, ordningspolis eller brottsförebyggare skulle 

allpoliser eftersträvas. Tanken med detta var närpolisreformens grundläggande idé 

att lokalt förankrade poliser skulle ansvara för huvuddelen av polisarbetet inom ett 

område; de skulle stå för akuta ingripanden, brottsutredningar, brottsförebyggande 

verksamhet och samverkan med andra lokala aktörer (ibid.). 
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 2.3    Problemorienterat polisarbete 

Att arbeta problemorienterat innebär att jobba enligt en tankemodell om hur 

polisverksamhet kan bedrivas med ett förebyggande syfte. Modellen innebär en 

förflyttning från det reaktiva, händelsestyrda arbetssättet mot ett analytiskt arbetssätt 

där man inriktar sig mot mönster eller strukturer - ”problem”, vilka orsakas av 

bakomliggande förhållanden och som utgörs av flertalet händelser vilka det ses som 

önskvärt att komma tillrätta med (Knutsson & Sövik 2005). Enligt det 

problemorienterade tankesättet utgörs ett problem av betydligt mer än enstaka 

händelser (Holgersson 2008). 

Problemorienterat polisarbete innebär att man jobbar systematiskt enligt metoden 

problemidentifiering – analys – åtgärd – uppföljning/utvärdering. Det är en 

passande metod vid komplexa problembilder där goda kunskaper i brottsprevention 

ökar möjligheten till ett gott resultat (Dahl 2003). 

Viktiga teoretiska inslag i det problemorienterade polisarbetet är 

rutinaktivitetsteorin och situationell brottsprevention. Arbetet beskrivs i en 

fyrstegsmodell benämnd SARA: Scanning, Analysis, Response och Assesment. 

Scanning innebär att identifiera, specificera och beskriva problem. Analysis innebär 

att orsakerna till problemen klarläggs med utgångspunkt från 

problembeskrivningen. Man söker här efter faktorer som kan påverkas. Response 

handlar om att finna lösningar och sedan sätta dessa i verket. Assesment 

avslutningsvis, insatsen och åtgärderna utvärderas; påverkades problemen? 

(Knutsson & Sövik 2005). Filosofin i problemorienterat polisarbete kan sägas ligga 

till grund för den på polisverksamheten applicerade modellen PUM, Polisens 

Underrättelsemodell. 

2.4     Polisens underrättelsemodell (PUM) 

Polisens Underrättelsemodell (PUM) kan sägas vara en polisiär tillämpning av 

Problemorienterat polisarbete och ett sätt för organisationen att organisera, planera, 

styra, prioritera och följa upp verksamheten. Beslut angående polisverksamhetens 

inriktning, prioritering och genomförande ska grundas på underrättelser och annan 

relevant kunskap. Underrättelse innebär i sammanhanget bearbetad och analyserad 

information avsedd att användas som underlag för beslut och åtgärder. Till 
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underrättelser räknas även trygghetsmätningar, vetenskapliga arbeten samt 

kriminaltekniska undersökningar (RPS 2006). 

Polisens insatser mot brott, ordningsstörningar och otrygghet ska ha rätt utformning, 

komma vid rätt tidpunkt samt sättas in med rätt resurs. Det är grunden bakom 

Polisens Underrättelsemodell som innehåller tre delar (ibid):  

 Ledning och styrning 

 Kriminalunderrättelseverksamhet 

 Planlagd operativ verksamhet  

KUT utgör en central komponent i polisens underrättelsemodell och är 

benämningen på KriminalUnderrättelsTjänsten, polismyndighetens analysfunktion 

som ansvarar för inhämtning, bearbetning och analys av information samt 

framtagandet av underlag för beslut och kort- och långsiktig planering. Det är 

rimligt att se KUT som en central funktion i Polisens Underrättelsemodell; den står 

för merparten av det analytiska arbetet vilket har en central roll i problemorienterat 

polisarbete.  

Ledning och styrning av planlagd operativ verksamhet görs av operativ 

ledningsgrupp på lokal, regional eller nationell nivå. Denna styrning innefattar såväl 

linjeverksamhet som planlagda insatser och själva kriminalunderrättelsearbetet. 

Ansvaret för kriminalunderrättelsearbetet; att inhämta, värdera och dokumentera 

information omfattar alla polisanställda. Kriminalunderrättelsetjänsten ska i första 

hand bearbeta och analysera information i linje med aktuella prioriteringar (ibid). 

Kriminalunderrättelseinformation möjliggör proaktivt polisarbete men är färskvara. 

Den operativa ledningsgruppens beslut om verksamhetens inriktning görs i form av 

handlingsplaner som reglerar den planlagda verksamheten under tre till sex 

månader. Inriktningen bryts ner till konkreta, mätbara mål och handlingsplanen följs 

upp fortlöpande och revideras vid behov (ibid). 

VPOP är ett operativt verktyg i polisens underrättelsemodell. Förkortningen står för 

Verktyg för Planlagd Operativ Polisverksamhet och har sin grund i hållningen att all 
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operativ polisverksamhet sak vara planlagd och endast får avbrytas för akuta 

händelser som kräver omedelbara åtgärder. VPOP är ett nationellt verktyg som kan 

nås via polisens intranät och således användas av alla landets polismyndigheter. Det 

uppdateras och förbättras kontinuerligt och tanken är att det ska fungera som ett stöd 

för användaren, bl.a. genom att fungera som en kunskapsbank genom vilken 

fungerande arbetssätt kan spridas. Under åren 2008-2010 är tanken att VPOP ska 

utvecklas och syftet är att skapa ett fungerande brottsförebyggande åtgärdsprogram. 

Detta ska enligt Rikspolisstyrelsen göras i nära samarbete med polismyndigheterna 

(RPS 2008). 
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3.      Resultat 

 

3.1     Kravställarna och framtiden 

De viktiga kravställarna på polisen i ett framtidsperspektiv är enligt utredningen 

medborgarna, statsmakterna, kommunerna, näringslivet, rättsväsendets övriga 

aktörer (åklagarmyndigheten, brottsoffermyndigheten och kriminalvården), 

internationellt polissamarbete samt polisen själv. Polisens verksamhet påverkas i 

stor utsträckning av samhället och dess utveckling. Viktiga drivkrafter i detta 

avseende är demografi (förutsättningar och utvecklingstrender avseende 

befolkningsmängd och dess sammansättning, t.ex. åldersstrukturer), ekonomi, 

integration, teknologi, den forensiska verksamheten (exempelvis Statens 

kriminaltekniska laboratorium och Rättsmedicinalverket), globalisering och 

internationalisering, politik, miljöfrågor, media, sociala faktorer (exempelvis 

alkoholkonsumtionen) samt extraordinära händelser (exempelvis politiska 

toppmöten) (SOU 2007:39). 

Jag sammanfattar här kravställarna och kraven som presenteras i SOU 2007:39, 

dock behandlas kravställarna och kraven enligt utredningen ej i sin helhet. Ett 

selektivt urval har gjorts utifrån relevans för min rapport med dess syfte och 

frågeställningar i fokus. 

            Medborgarna och statsmakterna 

Polislagen och polisförordningen reglerar polisens verksamhet (Polislag 1984:387, 

Polisförordning 1998:1558). Enligt lag är polisen ålagd att bl.a. förebygga brott och 

beivra straffsanktionerade handlingar, men har även ett stort och omfattande 

uppdrag inom trafikområdet, räddningsområdet och det sociala området. 

 Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för 

kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Det 

brottsförebyggande arbetet ska prioriteras, antalet brott ska minska och antalet 

brottsoffer ska bli färre. Av denna orsak ska svensk polis vara synlig och tillgänglig 

i hela landet, både för att ingripa när brott begås men även för att förebygga brott 

(SOU 2007:39). 
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Brottsförebyggande arbete ska av polisen bedrivas planlagt och underrättelsestyrt. 

Polisiär närvaro, återkoppling till medborgarna och lokal förankring ska bli bättre. 

Regeringens mål om 20 000 poliser år 2010 bör leda till en lokalt förankrad polis i 

hela landet. Polisens samverkan med andra aktörer ska förbättras (ibid). 

Brottsuppklaringen ska öka med höga krav på rättsäkerhet, kvalitet och effektivitet. 

Mängdbrott som stölder och inbrott ska prioriteras och ökade resurser ska satsas på 

långsiktigt arbete mot grövre kriminalitet. Myndigheter ska fördjupa sitt samarbete 

och samordna insatser. Även det internationella samarbetet betonas i denna del 

(ibid). 

Gällande polisens kontakt med medborgarna ska denna utgå från den enskildes 

behov. Allmänhetens kontakt med polisen ska vara enkel och snabb och polisens 

service ska präglas av hög kvalitet och likabehandling. Individen ska kunna välja 

kontaktform utifrån egna förutsättningar och ärendets natur (ibid). 

Den av medborgarna upplevda tryggheten och medborgarnas bild av brottsligheten 

stämmer inte alltid överens med den dokumenterade bilden. Bland dem som tror att 

brottsligheten ökat är förtroendet för polisen lägre. Medborgarnas förtroende för 

polisen påverkar deras benägenhet att anmäla brott, vittna, begära akut polishjälp 

etc. Detta innebär att en fungerande och relevant kommunikation mellan polisen och 

medborgarna är viktig både för tryggheten i samhället och för relationen mellan 

polis och medborgare (ibid). 

           Kommunerna 

Kommunernas krav innebär att polisens service till medborgarna måste öka. 

Kommuner och landsting anser att polisen brister i tillgänglighet och synlighet samt 

att den lokala förankringen måste öka. Krav ställs också på samverkan mellan polis 

och kommun angående det brottsförebyggande arbetet. Särskilt nämns återkoppling 

om orsaker till brott samt förmedling och tillämpning av polisens kunskap om 

brottslighetens omfattning och karaktär (ibid). 

           Näringslivet 

Näringslivet företräds av organisationen svenskt näringsliv som kräver bättre 

samarbete samt stöd och vägledning för att kunna förbättra den egna säkerheten. 
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Företagens trygghet ska stärkas genom brottsförebyggande arbete och hot och 

beskyddarverksamhet mot företagare ska förhindras (ibid). 

            Åklagarmyndigheten 

Åklagarmyndigheten är polisens främsta kravställare inom rättsväsendet. Åklagarna 

vill genom ett samarbete på alla nivåer om prioriteringar i brottsbekämpningen få ett 

utökat inflytande över polisens utredningsresurser. Myndigheterna bör också ha 

möjlighet att delta i varandras planering. Området för polisiärt 

förundersökningsledarskap bör utvidgas, vilket skapar möjlighet för åklagare att 

fokusera på allvarligare brottslighet. Åklagarna har ökat sin specialisering och satsar 

inte på generalistkompetens vilket polisen gjort. Riksåklagaren önskar att även 

polisen ökar sin specialisering och ser över utbildning och kompetensutveckling. 

Även bekämpandet av mängdbrott kräver särskild kompetens och riksåklagaren 

anser att denna verksamhet ska utgå från ett kriminalpolitiskt perspektiv samt att 

förståelsen för förundersökningsbegränsning ska öka hos både polis och åklagare 

(ibid). 

            Brottsoffermyndigheten 

Från brottsoffermyndighetens sida betonar man brottsofferfrågorna och menar att 

medborgarna förväntar sig både att polisen blir effektivare på att utreda brott och 

mer professionell gällande service och bemötandet av brottsoffer. För att göra detta 

möjligt krävs bättre kunskaper i beteendevetenskapliga ämnen samt i sociala frågor 

och samhällsfrågor. Brottsoffermyndigheten pekar på samhällets ökade komplexitet 

och heterogenitet och menar att polisen måste utveckla sin förmåga att lära sig nytt 

och att ompröva metoder, rutiner och ställningstaganden. Samhällets förändring och 

olikheten bland de som polisen i sitt arbete möter kommer att ställa stora krav på 

polisen som en flexibel och lärande organisation, samt på den enskilde polisen 

gällande kunskaper, färdigheter och personliga egenskaper (ibid). 

3.2    Utveckling av brottsförebyggande arbete inom ramen för PUM  

Rikspolisstyrelsen redogör i rapporten Utveckling av brottsförebyggande arbete 

inom ramen för PUM 2008-2010 för målen för den brottsförebyggande polisiära 

verksamheten (RPS 2008). Verksamheten ska enligt rapporten fortsätta att utvecklas 

enligt polisens underrättelsemodell (PUM) och arbetet med modellens 
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implementering ska fördjupas. Utvecklingen ska ske tillsammans med 

polismyndigheterna samt med externa aktörer inom de olika ämnesområdena. Det 

övergripande målet är att polisen före slutet av 2010 ska ha ett kvalitetssäkrat 

brottsförebyggande arbetssätt. Med detta verkar man främst mena att polisen ska bli 

bättre på analyser, användandet av vetenskapligt beprövade arbetsmetoder samt 

uppföljning och utvärdering. Vid sidan av detta betonas strategisk och operativ 

ledning enligt polisens underrättelsemodell. Kriminalunderrättelsetjänsten ska bli 

bättre på att utföra strategiska och operativa analyser. Strategisk analys innebär 

enligt rapporten att förutse och förstå kommande förändringar och omvärldsfaktorer 

som berör polisens verksamhet. Operativ analys innebär att klargöra och beskriva 

förhållanden och situationer som orsakar brott, brottslighet, ordningstörningar och 

otrygghet i realtid.  

Som delmål på väg mot det kvalitetssäkrade brottsförebyggande arbetssättet ska, 

enligt rapporten, Rikspolisstyrelsen tillsammans med polismyndigheterna under 

2008 identifiera utvecklingsbehoven för en nationellt enhetlig 

kriminalunderrättelsetjänst, vilken ska uppfylla de krav som ställs på ett 

kvalitetssäkrat arbetssätt – här beskrivet som ”vedertagna teorier och metoder” (RPS 

2008 s.5). Vidare ska Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna under 2008 

identifiera utvecklingsbehoven för uppföljning, utvärdering samt för ökad 

användning av kunskaps- och evidensbaserade arbetsmetoder. Rikspolisstyrelsen 

ska under 2008 även bidra med generella riktlinjer för samverkan internt och externt 

gällande den brottsförebyggande verksamheten. 

Under 2009 ska enligt rapporten projekt inom följande områden drivas: 

 Identifiering och analys 

 Åtgärder 

 Återkoppling av kvalitetssäkrad kunskap 

 Samverkan 
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Beprövade arbetsmetoder ska användas i det brottsförebyggande arbetet. På grund 

av detta ska riktlinjer för enhetlig dokumentation och utvärdering utvecklas i syfte 

att kvalitetssäkra nya och befintliga arbetsmetoder lokalt, regionalt och nationellt 

(ibid). 

Som en hjälp i arbetet med brottsförebyggande verksamhet ska ett nationellt 

metodstöd utvecklas i syfte att ”beskriva ett kvalitetssäkrat brottsförebyggande 

arbete ur både ett teoretiskt såväl som praktiskt perspektiv” (RPS 2008 s.8). Exakt 

vad detta innebär är oklart men man nämner inventering av kunskap och verktyg 

samt fokusområdena identifiera/analysera, åtgärda, återkoppla kvalitetssäkrad 

kunskap och samverkan. 

3.3    Samverkan polis och kommun 

På samma sätt som med arbetsmetoderna i det brottsförebyggande arbetet ska 

riktlinjer tas fram för formella samverkansformer lokalt, regionalt och nationellt 

med andra samhällsaktörer. Rikspolisstyrelsen menar att polisen ska initiera och 

ansvara för planeringen av samverkan vid brottsförebyggande samt att detta ska ske 

enligt polisens underrättelsemodell PUM (RPS 2008). 

I de av Rikspolisstyrelsen fastslagna förutsättningarna för samverkan hävdas att 

polisen ska arbeta flexibelt där problemen är som störst. Detta kan komma att stå i 

konflikt med att öka bemanningen på vissa polisstationer (RPS 2007). Den tänkta 

arbetsformen kan också innebära att polisarbetet bedrivs i speciella enheter där t ex 

utredare, spanare, ordningspoliser, närpoliser samt trafikpoliser blandas (ibid.). På 

detta sätt ökar polisens specialisering. Man menar vidare att grupper av detta slag 

ska kunna användas att under en begränsad tidsperiod jobba mot en väl definierad 

problembild, t ex i en glesbygdskommun (ibid). 

Modellen för brottsförebyggande samverkan mellan polis och kommun innehåller 

följande punkter: 

 Underrättelseinhämtning av polis och kommun. 

 En gemensam lägesbild skapas, baserad på underrättelser. 
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 En strategisk överenskommelse fattas, med utgångspunkt i den 

gemensamma lägesbilden. 

 Utifrån denna överenskommelse bedrivs konkret operativt 

brottsförebyggande arbete i det brottförebyggande rådet. 

 Uppföljning av resultat redovisas för polis- och kommunledning. 

För att nå framgång i det brottsförebyggande arbetet krävs samverkan och samråd 

mellan polis och kommun där man gemensamt kan skaffa en överblick och en 

gemensam bild av de lokala problemen. Utifrån denna grund kan man sedan gå 

vidare och fatta beslut om lämpliga gemensamma åtgärder (ibid). 

För att detta ska bli möjligt bör ett gemensamt forum för lokal samverkan skapas. 

En strategisk överenskommelse med utgångspunkt i polisens och kommunens 

samhällsuppdrag samt i den lokala problembilden tecknas av länspolismästare och 

kommunstyrelsen ordförande, eller av andra utsedda representanter för de båda 

organisationerna. En anpassning kan ske efter lokala förhållanden, exempelvis kan 

andra nivåer vara aktuella i de tre storstadsområdena. (ibid) Denna strategiska 

överenskommelse utgör sedan grunden för operativa arbetet i det lokala 

brottsförebyggande rådet eller motsvarande i den aktuella kommunen. Det lokala 

forumet kan utformas olika utifrån de lokala förutsättningarna (ibid). 

I det lokala brottsförebyggande rådet strävar man mot en gemensam förståelse av de 

lokala problemen. Detta sker genom att polis och kommun bidrar med sitt 

respektive faktaunderlag om det aktuella läget. För polisens del nämns som sådant 

underlag strategisk analys, brottsstatistik, utdrag ur datasystemet hobbit, 

händelserapporter, operativa underrättelserapporter och annat av lokal betydelse 

(ibid). 

Utifrån denna gemensamma förståelse beslutar man inom vilka områden samverkan 

ska ske samt av de olika parterna för uppgiften nödvändiga åtaganden. Sedan 

överlämnas ärendet till lokala chefer inom polis och kommun för operativa åtgärder. 

Arbetet i det brottsförebyggande rådet ska ha gemensamma mätbara målsättningar, 
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problemområdena ska konkretiseras och resultatet ska följas upp och redovisas 

(ibid). 

RPS (2007) betonar vidare kommunikation som en nödvändig komponent för det 

lokala brottsförebyggande arbetet. Lokal förankring och lokalt engagemang ses som 

viktigt och man pekar på vikten av att utförarna (medarbetarna) internt i 

polisorganisationen förstår och accepterar de beslutade satsningarna samt hur de 

motiveras. Detta blir också viktigt med tanke på medarbetarnas vidare 

kommunikation med allmänheten. Man menar att detta ska uppnås genom stöd till 

ledare att förankra besluten och föra vidare dialog på berörda enheter, system för 

dialog och återkoppling i syfte av kontinuerlig utveckling, fortlöpande och uthålligt 

arbete med gemensamt överenskomna budskap samt uppföljning.  

Kommunikation från polisens sida gentemot kommunen beskrivs som viktig med 

tanke på förståelse för polisens möjligheter och begränsningar, arbetssätt, rimliga 

förväntningar etc. Detta bedöms som viktigt för att samverkan lokalt inte ska fastna 

i detaljer och diskussioner om polisens resurser utan att istället helhetsperspektiv 

och gemensamma mål bör prioriteras (ibid). Det förefaller rimligt att anta att även 

det omvända gäller; att en från polisens sida god förståelse av kommunen med dess 

möjligheter och begränsningar krävs för framgångsrik samverkan. 

Angående kommunikation finns ytterligare en viktig aspekt i frågan kring polisens 

förhållande till allmänhet och media. En kontinuerlig och korrekt information där 

polisens insatser och prioriteringar förklaras och motiveras för allmänheten är 

viktigt för en lokalt förankrad polisverksamhet. Man menar att polisen ofta får 

mycket utrymme i massmedia, men att polisen ofta låter andra beskriva 

verksamheten och reaktivt besvarar kritik. Detta kan förändras, menar man, genom 

en mer aktiv och viljestyrd hållning i förhållande till media. T ex bör 

myndigheternas webbplatser användas på detta sätt i större utsträckning (ibid). På 

detta sätt kan förståelse och acceptans för polisens verksamhet öka, liksom 

tryggheten lokalt. Som ett medel för detta hävdar också RPS (2007) att en 

kommunikationsplan ska ingå vid ett beslut om samverkan mellan polis och 

kommun. Denna ska inkludera både extern kommunikation med medborgarna samt 

intern kommunikation inom respektive organisation.  
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3.4     Närpolisreformen och problemorienterat polisarbete 

Närpolisreformen genomfördes successivt över landet och avsikten var att 

närpolisen skulle utgöra basen i polisorganisationen. Målet var en lokalt förankrad, 

decentraliserad polisorganisation bestående av allpoliser - generalister som kunde 

hantera polisyrkets alla olika aspekter. Det verkar dock oklart i vilken grad reformen 

genomförts och vilka förändringar den egentligen inneburit – att poliser 

specialiserar sig som utredare eller ordningspolis är vanligt, likaså att man som 

närpolis har olika funktionsansvar vilket också innebär viss specialisering. Ett sätt 

att utveckla och behålla den lokala förankringen i större närpolisområden är att 

enskilda närpoliser får geografiska ansvarsområden (Brottsförebyggande Rådet 

2001). Författarna hävdade i samma rapport att indelning i geografiska 

ansvarsområden då var relativt ovanligt. Möjligen har förhållanden förändrats sedan 

dess, möjligen kan också skillnader mellan olika delar i landet förekomma. En del 

röster har hävdat att närpolisreformen för länge sedan avskaffats och att en återgång 

skett till ett reaktivt polisarbete utan lokal förankring. Olika anledningar till detta 

har också angivits, exempel på sådana är ett internt motstånd utifrån en ovilja 

grundad i polisens organisationskultur samt bristande ekonomiska resurser.  

Det är utifrån det studerade materialet svårt att se hur en ökad satsning på 

generalistkompetens på bekostnad av specialistkompetens ska kunna motiveras. 

Möjligen kan en hög generalistkompetens krävas utifrån en allmänt riktad höjning 

av kompetensnivån inom svensk polis, det verkar dock tydligt att en ökad 

specialisering med mer och djupare spetskompetens inom ett ökat antal områden är 

eftersträvansvärt. 

Det problemorienterade polisarbetet kräver en högre grad av systematiserad 

informationshantering, vilken tydligt betonas i Polisens underrättelsemodell. 

Närpolistankens koppling till det problemorienterade polisarbetet ligger snarare i 

den lokala förankringen vilken fortfarande eftersträvas och i sig är en förutsättning 

för att ett gott informationsunderlag ska kunna möjliggöra effektiva polisiära 

insatser och välgrundade beslut angående inriktning av verksamheten. 

 



Rapport nr. 528 

  16

2009-01-07 

3.5     Resultatsammanfattning 

Utredningen SOU 2007:39 Framtidens polis presenterar en bild av den förmodade 

samhällsutvecklingen och dess drivkrafter, samt hur denna genom ett antal 

specificerade kravställare genererar krav på polisverksamheten i Sverige. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet och har tillsyn 

över detta. Rikspolisstyrelsen är också länken mellan statsmakten och 

polismyndigheterna, det är Rikspolisstyrelsen som genom centrala styrdokument 

anger riktning och mål för den svenska polisverksamheten. Denna rapport visar de 

krav som enligt SOU 2007:39 ställs på polisen främst avseende lokal förankring och 

återkoppling till medborgarna, samt de av Rikspolisstyrelsen för området utfärdade 

strategierna och hur dessa förhåller sig till kraven i utredningen SOU 2007:39. 

Rapporten diskuterar också de ovan nämnda nationella strategierna förhåller sig till 

tankarna bakom närpolisformen och problemorienterat polisarbete. 

De nationella strategierna i Polisens underrättelsemodell och samverkan mellan 

polis och kommun svarar i stort upp mot de krav som enligt SOU 2007:39 ställs på 

polisverksamheten. I vilken utsträckning och hur väl polisen lyckas möta 

kravställarnas krav förefaller främst vara en fråga om implementering av 

strategierna samt hur de problemområden och konflikter som kan antas uppkomma 

under implementeringsarbetet hanteras. Några exempel på sådana problemområden 

är konflikten om svensk polis som generalister eller specialister, kommunikation 

och trovärdighet internt i syfte att leda och motivera medarbetarna respektive 

externt gentemot samarbetspartners lokalt och medborgarna som ytterst är polisens 

uppdragsgivare. Ett annat sådant problemområde är utvecklingen av en strukturerad 

och vetenskapligt godtagbar process för uppföljning och utvärdering av polisiärt 

arbete. Utvecklingen av svensk polis sker i en kontext där man också har att förhålla 

sig till samhällsförändringar och förändringar i de statliga myndigheternas 

förutsättningar. Det är rimligt att anta att implementeringsarbetet ställer stora krav 

på ledarskap inom polisorganisationen.  

Gällande förändringsarbetets tankemässiga rötter förefaller det tydligt att både 

närpolisreformen på nittiotalet och tankarna bakom Polisens underrättelsemodell 

och modell för lokal samverkan uppvisar tydligt släktskap med ideologin i 

Problemorienterat polisarbete. Den avgörande skillnaden från närpolisreformen 
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ligger vid ett ytligt betraktande i den betoning på systematisk analys och 

underrättelsearbete som finns i polisens underrättelsemodell. En ytterligare skillnad 

ligger i synen på den lokala förankringen, något som kan sägas vara 

närpolisreformens kärna. I de samtida strategierna fokuseras det strukturerade 

samarbetet i form lokala brottsförebyggande råd där parterna genom 

överenskommelser förbinder sig till olika insatser och åtgärder. De samtida 

strategierna kräver också ett steg från synen på svensk polis som generalist och mot 

en ökad specialisering, även om detta inte är en okontroversiell fråga. Utmaningen 

ligger i att kombinera en tydlig lokal förankring med en ökad specialisering och 

tillgång till spetskompetenser. Den lokala förankringen inkluderar ömsesidiga och 

förtroendefulla relationer gentemot lokalsamhället, en god återkoppling till 

medborgarna samt en kvalificerad informationsinhämtning och analys som grund 

för de insatser som professionellt och effektivt görs lokalt. 
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4.      Diskussion 

Svensk polis har ett viktigt och omfattande uppdrag gentemot ett antal olika 

kravställare i samhället. Ytterst har polisen sitt uppdrag från medborgarna. Polisen 

har att utföra sitt uppdrag i en föränderlig kontext, i ett samhälle där olika faktorer 

påverkar och där verksamheten kan ses ur en mängd perspektiv beroende på 

utgångspunkt. Polisens arbete påverkas utifrån av omvärldsfaktorer, 

samhällstrender, globalisering och politiska beslut etc. och inifrån genom val av 

perspektiv på det polisiära arbetsområdet, val av strategier och arbetsmodeller samt 

genom hur verksamheten i stort organiseras.  

Denna rapport har översiktligt behandlat vilka krav som ställs på polisens 

brottsförebyggande arbete - särskilt inom områdena lokal förankring och 

återkoppling till medborgarna - samt hur dessa krav möts av de nationella strategier 

som ligger till grund för polisens utvecklingsarbete på området. Rapporten har visat 

hur de nationella strategierna i Polisens underrättelsemodell och samverkan mellan 

polis och kommun svarar mot de krav som ställs på området, men den visar även på 

olika problemområden och särskilda utmaningar som utvecklingsarbetet och 

implementeringen av strategierna innebär. Även kopplingen till närpolisreformen, 

problemorienterat polisarbete och skillnaden mellan ett reaktivt och proaktivt 

polisarbete har diskuterats. 

För att fördjupa, bredda och nyansera ämnet finns mycket att göra. I anslutning till 

rapportens tema är det relevant att diskutera ”Synligare polisverksamhet – rapport 

från arbetsgruppen Ökat antal resurstimmar i yttre tjänst” (RPS 2008), vilken 

handlar hur målet om en ökad polisiär synlighet ska nås. Ökad polisiär synlighet är 

ett tema som har starka beröringspunkter med frågorna om lokal förankring och 

återkoppling till medborgarna.  

För att fördjupa och utveckla rapportens tema skulle det vara meningsfullt att 

intervjua nyckelpersoner inom det brottsförebyggande arbetet på RPS och de olika 

polismyndigheterna. Detta skulle kunna tillföra en fördjupning på hur de nationella 

strategierna svarar mot de krav som ställs på polisen nationellt och lokalt samt 

angående de problemområden och utmaningar som polisen ställs inför på det 

brottsförebyggande området. I anslutning till detta skulle det också vara intressant 



Rapport nr. 528 

  19

2009-01-07 

att utveckla och granska såväl de krav som ställs på verksamheten som de olika 

strategierna och arbetsmodellerna utifrån relevant kriminologisk litteratur. Vilka 

metoder fungerar egentligen? Vilka är de avgörande skillnaderna mellan olika 

modeller och metoder? En hel del finns skrivet på området, både från svenskt och 

internationellt håll. 

Angående rapportens behandling av närpolisreformen, problemorienterat polisarbete 

och de nya nationella strategierna på detta område finns också flera frågor. Hur ser 

skillnaderna i landet ut? Vad blev skillnaden, hur är verksamheten organiserad i dag 

jämfört med innan reformen? Hur ser det ut angående uppdelning av geografiska 

ansvarsområden? Det är sannolikt att förhållandena men även förutsättningarna 

skiljer sig åt i landet, dessutom är verksamheten i ständig utveckling; nya initiativ 

tas och arbetsgrupper inrättas lokalt. Ett exempel på detta är en lokal satsning i ett 

bostadsområde Uppsala där en särskild polisiär arbetsgrupp inrättats och arbetar i 

samverkan med ungdomsråd och andra lokala aktörer. 

(http://www.polisen.se/inter/util%5Cnodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=1

4042009). 

De skiftande förutsättningarna i landet, bl.a. mellan stad och landsbygd eller mellan 

små och stora samhällen förtjänar även att uppmärksammas angående 

samverkansfrågor och inrättandet av lokala brottsförebyggande råd. Det är rimligt 

att anta att viktiga ingredienser för framgång i detta arbete måste vara flexibilitet, 

kreativitet och anpassningsförmåga efter lokala förhållanden. 

Ett område som rapporten pekar på är behovet av ledarskap inom 

polisorganisationen för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Förutom frågorna kring 

kompetens och rekrytering förefaller det rimligt att i anslutning till detta diskutera 

även frågorna om makt, mandat och möjligheter. Hur ser handlingsutrymmet ut och 

hur förhåller sig ledare inom svensk polis till detta? Hur kommuniceras dessa frågor 

gentemot högre chefer samt utanför polisen gentemot politiker och medborgare? 

Som tidigare nämnts agerar svensk polis på en arena vars möjligheter och 

begränsningar delvis bestäms av andra aktörer. Som nämnts ovan skiljer sig 

förutsättningar åt i landet och vid diskussion om frågorna kring ledarskap, makt och 

möjligheter har man att förhålla sig till polisens organisation med 21 
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länsmyndigheter och Rikspolisstyrelsen som central förvaltningsmyndighet. 

Organisationen har dock inte alltid fungerat enligt denna modell och den kan åter 

komma att förändras. SOU 2007:39 hävdar att framtidens medborgare kommer att 

ställa höga krav på staten och dess service till medborgarna. En omfattande politisk 

diskussion pågår kring den så kallade ansvarskommittén och dess förslag om en ny 

länsindelning, vilken innebär en helt ny organisation av den svenska staten för att 

bättre möta medborgarnas och framtidens behov. Det är troligt att en sådan stor 

omvandling av svenska myndigheter som ansvarskommittén föreslår även skulle 

komma att beröra polisen och att den i så fall skulle komma att innebära stora 

förändringar.  

Rapporten behandlar även polisens förmåga till kommunikation internt respektive 

externt och betydelsen av kommunikationen i förändringsarbetet. Internt handlar det 

om att leda och motivera medarbetarna för att kunna förändra organisationen mot de 

uppsatta målen. Att klara av denna utmaning förefaller vara av fundamental 

betydelse för att inte fastna i en motsättning där den ena parten producerar ett 

konstant flöde av styrdokument och den andra utvecklar sin egen bild av 

verksamheten och dess mål utifrån en svårdefinierad poliskultur. Externt handlar 

kommunikationsutmaningen om en aktiv roll i samhällsdebatten, om saklig 

information till medborgarna och kunskapsöverföring samt om polisen som en 

trovärdig och förtroendeingivande samhällsaktör. Återkoppling till medborgarna är 

en viktig fråga och att bidra med en rättvis bild av utveckling och trender i ett 

komplext samhälle är en nödvändighet för att kunna öka tryggheten. Polisen 

förväntas kunna förhålla sig till de olika bilder av samhällsutvecklingen som 

beskrivs i media, aktivt föra samtalet gentemot medborgarna samt tydligt kunna 

förklara arbetssätt och prioriteringar. Nationell strategi på detta område finns och 

behandlas i rapporten, men frågor kvarstår. Har strategierna implementerats, i vilken 

grad och hur har detta i så fall gjorts? 

Slutligen förtjänar att nämnas motsättningen mellan svensk polis som generalister, 

allpoliser enligt närpolisreformens tanke - respektive det väl underbyggda kravet på 

ökad specialisering och spetskompetens inom olika områden av den polisiära 

verksamheten. Närpolisreformens mål om en lokalt förankrad polis förefaller vara 

en god och rimlig målsättning även för framtiden – dock har jag i arbetet med denna 
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rapport inte funnit några argument för att satsningen på ökad specialisering och 

spetskompetens inom svensk polis inte skulle prioriteras, snarare gäller motsatsen. 

Det är rimligt att anta att polisen i framtiden måste anställa fler människor utan 

polisutbildning men med olika kompetenser inom andra yrkesområden samt att 

organisationen på ett bättre, mer professionellt och mer flexibelt sätt måste kunna 

hantera medarbetare med olika utbildningsbakgrund.  

Vi slutar där vi började.  ”Polisens brottsförebyggande arbete skall bedrivas 

planlagt och underrättelsestyrt. Förutom polisiär närvaro måste återkopplingen till 

medborgarna och den lokala förankringen bli bättre. Regeringens mål om 20 000 

poliser i hela landet bör leda till en lokalt förankrad polis i hela landet. Även 

polisens samverkan med andra aktörer bör förbättras” (SOU 2007:39, s.22). 

Regeringens mål om 20 000 poliser kan i bästa fall innebära ett efterlängtat tillskott 

av resurser till svensk polis. I värsta fall kan det innebära en förflyttning av fokus 

från vad svensk polis gör till hur många vi är. Diskussionen om vad vi gör berör allt 

från hur verksamheten organiseras och polisiära arbetsmodeller till den polisiära 

vardagen i form av t ex verksamhetsstöden för avrapportering, kommunikation på 

arbetsplatserna och mycket annat. Hur det blir får framtiden utvisa. 
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