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Abstract 

 

”Jag hatar poliserna” 

Polisens förtroendeskapande arbete i Stockholms län & Västra Götalands län 

 

Den 5 februari 2009 kablade media ut den video som i en handvändning kom att påverka hela den 

svenska poliskåren. Under det rättsliga efterspelet efter höstens kravaller i Rosengård framkom en 

videosekvens i vilken två polismän uttrycker såväl kränkande som rasistiska kommentarer om 

aktivisterna. Detta avslöjande ledde till att media började ifrågasätta hur allmänhetens tilltro till 

polisen ser ut, och hur det har påverkats av händelserna i Rosengård. 

I denna rapport presenteras hur man inom polismyndigheterna i Stockholms län och Västra 

Götalands län valt att angripa problematiken kring allmänhetens förtroende för polisen. 

Den mest uppenbara skillnaden som vi kunnat konstatera är att man i Stockholms län satsar på en 

utbyggnad av så kallade lokala postkontor, medan man i Västra Götalands län valt att fokusera på 

den enskilde polismannens synbarhet och närvaro. Båda arbetssätten har dock samma målsättning, 

att synas och integreras i övriga samhället för att därigenom öka förtroendet bland medborgarna. 
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1.  Inledning 

Rapportens titel är hämtad från en artikel i Aftonbladet 2008-10-27
1
 

 

”Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten”
2
. Att hela tiden sträva efter att 

erbjuda en hög nivå av rättssäkerhet ger i gengäld förtroende för hela rättssamhället. För polisens 

del är själva förtroendefrågan av synnerligen central betydelse eftersom människors känsla av 

trygghet och benägenhet att vilja medverka till att brott anmäls och klaras upp i hög grad hänger 

samman med upplevd möjlighet att påverka och den grad av förtroende individen känner för 

polisen. 

Människor som av någon anledning saknar förtroende för polisen är i mindre utsträckning benägna 

att anmäla brott och ställa upp som vittnen, vilket får till följd att vissa brott inte kommer till 

rättsväsendets kännedom, eller att det vidare utredningsarbetet av de brott som anmäls avsevärt 

försvåras. 

Att minska brottsligheten och skapa trygghet för människor har i allmänhet många kopplingar till 

varandra, men det är inte alltid det är samma åtgärder som krävs för att nå effekt. Att påstå att 

minskad brottslighet automatiskt leder till ökad trygghet, eller att ökad trygghet enbart beror på 

minskad brottslighet är att kraftigt förenkla problematiken.  

 

Förutom rädslan att utsättas för brott, påverkas den upplevda tryggheten nämligen till stor del även 

av individens fysiska, sociala och ekonomiska utsatthet, och inte minst av hur individen upplever 

området där han bor. Finns en känsla av utanförskap vad gäller exempelvis utbildningsnivå, 

socialbidragsberoende, sysselsättning och demokratisk delaktighet, kan detta ses som en allvarlig 

riskfaktor för såväl samhällsutvecklingen i stort som för den enskilde individen. 

Ser man till de ungas utveckling kan man se tydliga kopplingar mellan utanförskap och en förhöjd 

risk att utveckla alkohol- och narkotikamissbruk, att ledas in i ungdomskriminalitet och så 

småningom även rekryteras in i kriminella gäng och systemhotande brottslighet
3
. 

                                                           

1
 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3629726.ab 

2
 Polisens värdegrund (2009) 

3
 TILLIT – En strategisk vision för förtroende och prevention. Diarienr: AL-124-12472/06 
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I rapporten rekrytering till kriminella gäng har underrättelseroteln, Länskriminalpolisen vid 

polismyndigheten i Västra Götaland, identifierat den typiska individen som idag börjar rekryteras 

in i de kriminella gängen/nätverken: 

”Idag bor han i ett segregerat bostadsområde, är i sjuttonårsåldern, har begått allvarlig 

brottslighet, troligen kommit i kontakt med narkotika och vapen, själv har han blivit utsatt för brott 

(sannolikt våldsbrott)…” 
4
 

Att försöka bidra till en mer gynnsam samhällsutveckling och därigenom minska utanförskapet i 

dessa områden torde följaktligen vara av central betydelse när man diskuterar hur man inom 

polisen bör arbeta för att leva upp till värdegrunden. Att öka tryggheten och minska brottsligheten. 

 

1.1 Bakgrund  

När det började närma sig för oss att skriva fördjupningsarbete blev tilltro och allmänhetens 

inställning till polisen ett hett diskuterat ämne. Detta på grund av de händelser som utspelades i 

Rosengård, Malmö, där det var upplopp. Ungdomar som kastade sten mot polis och startade 

mindre bränder blev vardagsmat på nyheterna. Under det rättsliga efterspelet kom det fram en 

video som några poliser som deltog vid insatsen spelat in. I denna video uttrycker de både 

kränkande samt klart rasistiska kommentarer om aktivisterna. Detta avslöjande ledde till att frågan 

om allmänhetens tilltro till polisen började ifrågasättas av media. 

Allmänhetens tro på att polisen tillhör de ”goda” samt att de är till för alla är som vi ser det 

grundläggande för att polisen ska kunna lösa sin uppgift i samhället. Denna tro och de händelser 

som utspelades i Rosengård fick oss att vilja veta mera om hur Polismyndigheter arbetar och tänker 

för att öka allmänhetens förtroende. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att se hur man i två olika myndigheter arbetar med att öka allmänhetens 

förtroende för polisen samt att få fram varför de valt just detta sätt. Detta utmynnar i följande 

frågeställningar: 

                                                           

4
 Rekrytering till kriminella gäng. Diarienr: U-83/04 
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1. Hur arbetar polismyndigheten i Stockholms län respektive Västra Götaland med att öka 

allmänhetens förtroende? 

2. Varför har de valt just denna metod? 

3. Vad skiljer mellan metoderna, om något gör det? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vid inledande samtal med Bertil Claesson, poliskommissarie vid polismyndigheten i Västra 

Götalands län och involverad i frågor kring organiserad brottslighet, väcktes idén att studera 

polisens arbetsmetoder för att öka allmänhetens förtroende. 

Vår ambition var från början att jämföra arbetssätten vid samtliga tre storstadslän, det vill säga 

Stockholm, Göteborg och Malmö. I samråd med Claesson bestämde vi oss dock för att fokusera på 

Stockholm och Göteborg, då det nyligen startats en satsning i Västra Götaland som i vissa 

hänseenden skulle skilja sig mot det arbetssätt man valt i Stockholm.  

En ytterligare bidragande orsak till detta var författarnas anknytning till dessa båda län och 

därigenom ökad möjlighet att komma åt information i ämnet. 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vid starten av arbetet med studien koncentrerade vi oss på att läsa in oss på material från de 

myndigheter vi har valt att jämföra, för att på detta sätt skaffa oss vidare kunskap om deras 

arbetsmetoder. 

 

Vi har valt att samla in kunskap till arbetet dels genom studier av aktuella rapporter i ämnet och 

dels genom att genomföra intervjuer med personer med förankring i det dagliga arbetet inom 

polismyndigheterna i Stockholm respektive Västra Götaland. 

 

Vi börjar med att beskriva Neighbourhood Policing, då denna modell till stora delar ligger till 

grund för de arbetssätt man valt i såväl Stockholms som Västra Götalands län. 
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2. Teori – Metod – Modell 

2.1 Neighbourhood policing 

I Storbritannien har man valt att arbeta med tilltro och känslan av trygghet genom att använda en 

övergripande strategi som kallas Neighbourhood policing. Syftet med denna modell är att ”se till 

att rätt personer finns på rätt plats och i rätt antal så att grannskap blir trygga och känns trygga”
5
. 

Tanken är att denna modell ska vara ett nationellt koncept för hela Storbritannien. 

Meningen är att strategin inte skall vara begränsande utan att den ska gå att använda sig av i alla 

typer av distrikt. Strategin är alltså så utformad att det lokala polisarbetet ska kunna vara flexibelt 

och att det ska gå att anpassa till de lokala omständigheterna. 

Neighbourhood policing bygger på ett antal huvudprinciper som ska följas för att effekterna av det 

lokala polisarbetet ska maximeras. Dessa huvudprinciper följer här: 

           ”Neighbourhood policing”
6
 

 Är en organisatorisk strategi som gör det möjligt för polisen, polisens samarbetspartners 

och allmänheten att i nära samarbete lösa brottsrelaterade problem och ordningsstörningar, 

förbättra situationen och öka tryggheten i ett område (nieghbourhood) 

 Ligger i polisens reguljära verksamhet och är integrerad i övrig polisverksamhet. 

 Kräver kunskapsbaserad fördelning av ”neighbourhood teams” utifrån identifierade behov. 

 Inrättar målmedvetna, identifierbara, tillgängliga, insiktsfulla och lyhörda ”neighbourhood 

policing teams” med en namngiven kontaktpunkt för alla medborgare. 

 Speglar situationen i lokalområdet och är flexibel, lyhörd och anpassningsbar. 

 Gör det möjligt för polisen att arbeta med direkt kontakt med de boende i lokalområdet för 

att ringa in de problem som är viktigast för dem och ger på så sätt människor möjlighet att 

direkt påverka polisens prioriteringar i området 

 Tillhandahåller en metod för problemlösning som systematiskt involverar andra aktörer och 

allmänheten. 

 Använder NIM ( jämförbart med VPOP), som utgångspunkt för fördelning (deployment) 

                                                           

5
 Handbok för genomförande av ”neibourhood policing” 2006, sid 6 

6
 Handbok för genomförande av ”Neibourhood policing” 2006, sid 14 
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 Kräver effektiv strategi för förankring, kommunikation och återkoppling och tydliga besked 

om vem som har ansvarsskyldighet. 

 Ska underställas rigorös målstyrning inklusive tydlig resultatuppföljning gentemot en lokal 

verksamhetsplan och de utfästelser som gjorts till lokalområden. 

 

2.1.1 Lokala distrikten och medborgarna 

De lokala områdenas (neighbourhoods) utsträckning avgörs genom lokala överenskommelser 

mellan polisen samt de samarbetspartners som finns samt av medborgare i det aktuella området. 

Medborgarna i ett lokaldistrikt ska veta vad polisen och dess samarbetspartners erbjuder, hur de 

skall få tillgång till tjänsterna som erbjuds samt hur de kan påverka de prioriteringar som görs. 

 

2.1.2 Neighbourhood policing teams 

De team som ska göra det faktiska arbetet ute i områdena består av olika yrkeskategorier och kan 

även innehålla personer som arbetar som volontärer eller frivilligorganisationer. I översättningen 

av Handboken för Neighbourhood policing används termen den utökade polisfamiljen när man 

skriver om de olika kompetenser som ingår i teamen. 

De poliser som ingår i teamen ska vara permanent placerade i de lokala områdena. Om de har 

andra arbetsuppgifter vid sidan av teamet måste det vara tydligt fastställt hur många procent av 

tjänsten detta gäller. Rekryteringen av poliserna som ingår i arbetet måste vara gedigen så att de 

som tillsätts är personer med passande kompetens och en passande bakgrund. Här poängterar man 

speciellt att det är viktigt att den kompetens samt personliga bakgrund som man söker ska vara 

utifrån det specifika område där arbetet sen ska utföras. Som exempel på detta kan nämnas 

särskilda språkkunskaper. 

Medlemmarna i ett team måste vara specialutbildade för att ta sig an den uppgift som de ska arbeta 

med. 

 I varje Neighbourhood policing team måste det finnas en beskrivning av mål och 

ansvarsfördelningar. Det ska finnas en tydlig beskrivning av hur ledarskapet fungerar och var det 

finns i teamet. 
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Teamen är framförallt inriktade på att arbeta brottsförebyggande. Detta gör de genom att ägna 

mycket tid samt betydande resurser åt brottsförebyggande åtgärder och att hitta långsiktiga 

lösningar som ska minska kriminaliteten i lokalområdet. De arbetar också med att skapa ordning 

genom att visa sin närvaro i samhället. Man försöker minska snabbutryckningarna för att istället 

hitta en lämpligare tidpunkt att lösa ett problem. 

För att detta arbete ska kunna ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att polisen, 

samarbetsorganisationerna samt samhällsmedlemmar får en gemensam utbildning i framförallt 

problemlösning. 

Genom att arbeta på detta sätt får polisen möjlighet att samarbeta direkt med de lokalt boende i 

området och därigenom lokalisera de problem som de anser är störst. Allmänheten får alltså ett 

direkt inflytande över polisens prioriteringar. För att detta arbete ska fungera över tid är det 

nödvändigt att allmänheten får ta del av utvärderingar över arbetet som görs samt att det ges 

förutsättningar för att kunna ändra på prioriteringarna.  En viktig förutsättning för att polisen ska 

kunna stärka förankringen och därigenom göra arbetet effektivare är att det dessutom skapas goda 

kontakter med lokalsamhället. I syfte att underlätta detta ska det finnas lättillgänglig information 

om polisens arbete samt att det ska finnas flera olika vägar för kommunikation mellan polisen och 

lokal medborgarna. Exempel på åtgärder för att arbeta med att öka förankringen kan vara 

personliga besök hos boende i syfte att göra poliserna till kända ansikten i lokalområdet. 
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2.1.3 Utvärdering av försök med Neibourhood policing teams 

I Storbritannien genomfördes ett projekt som byggde på denna arbetsform i åtta distrikt under tiden 

2002 – 2005. Detta projekt har utvärderats av The Research, Development och Statistics 

Directorate på Home Office
7
. Ur resultatet från denna utvärdering kan man utläsa att 

 Allmänhetens förtroende för polisen ökade fem gånger så mycket i områden där man 

arbetade med Neighbourhood policing jämfört med områden där modellen inte användes. 

 På alla försöksplatser ökade procentandelen av de som trodde att det förekom mindre eller 

betydligt mindre brott lokalt jämfört med de liknade platser där man arbetade utan 

modellen. 

 På alla försöksplatserna skedde en ökning av antalet personer som kände sig trygga. 

 Den del av lokalbefolkningen som ansåg att polisen ansträngde sig för att ta del av vad som 

var viktigt för lokalinvånarna ökade markant i försöksområdena. Det blev också en ökning 

för tron att polisen gjorde ett effektivt arbete. 

 Den del av lokalbefolkningen som kände polisen som arbetade i området till namn eller 

utseende ökade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 Handbok för genomförande av ”Neibourhodd policing” 2006 
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3.  ”Lokala Poliskontor” i Polismyndigheten Stockholms län 

Poliskontorens framväxt startade 2006 i samband med verksamhetsplanen där man gav uttryck om 

att det under verksamhetsåret 2006 skulle göras speciella satsningar mot ungdomskriminalitet i 

Stockholms län. En av de centrala åtgärderna skulle vara att inrätta så kallade lokala Poliskontor. 

Detta skulle planeras i samarbete med kommunerna runtom i Stockholm och generera 10-15 kontor 

i utvalda och utsatta områden. Tanken om lokala poliskontor grundar sig i samtal mellan boende 

och poliser i utsatta områden, där det bland annat vid ett seminarium med länspolismästaren Carin 

Götblad 2005 framkom en önskan om ökad polisiär närvaro.    

” I syfte att förbättra kontakterna med allmänheten i de mest utsatta förortsområdena ska 

myndigheten inrätta poliskontor i dessa områden. 

Inriktningar för myndighetens brottsförebyggande verksamhet ska ha sin utgångspunkt i följande 

strategier:  

 Myndigheten ska öka den polisiära närvaron i de mest utsatta förortsområdena. Därför 

inrättas där poliskontor i små enkla lokaler. Den viktigaste ansatsen för denna satsning är 

att skapa kontakter med medborgare med tonvikt på att bekämpa kriminalitet och otrygghet 

bland ungdomar i dessa områden.”
8
  

 

3.1 Arbetsunderlag och utformning 

Innan inrättandet av lokala poliskontor tillsattes en arbetsgrupp för att utreda hur utformningen av 

kontoren skulle bli avseende verksamhet, ekonomi, personal och utrustning.  En av åtgärderna för 

utformningen bestod i att inhämta erfarenheter från bland annat konferensen ”Safer 

neighbourhoods” i London i februari 2006.s 

Efter att ha sammanställt inhämtade erfarenheter samt med utgångspunkt utifrån 

verksamhetsplanen för 2006 mynnande det ut i följande punkter
9
: 

 Geografisk placering 

 Samarbete med kommuner 

                                                           

8
 Rapport poliskontor. Diarienr: AA-124-82383-2005 

9
 Rapport poliskontor. Diarienr: AA-124-82383-2005 
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 Arbetsmetodfrågor 

 Poliskontorens utformning 

 Ekonomi 

 Chef – och organisation 

 Bemanning 

 Rekrytering 

 Utbildning 

 Övriga frågor om verksamhet som är länsövergripande 

 Förslag om tidsplan 

 Kommunikationsplan för extern och intern information 

 Lokal förankring i respektive polisnämnd för utgångspunkterna för lokalisering av 

Poliskontoren i samråd med chefsråd samt andra aktörer, främst kommunala företrädare.  

 Utvärdering av lokala Poliskontor samt utvidgande av antalet kontor 

 

3.2 Placering av lokala poliskontor  

I valet av placering av de lokala Poliskontoren skulle man ta i beaktan den så kallade 

Storstadssatsningen som regeringen hade tillsatt för att utveckla speciellt utsatta kommuner och 

stadsdelar genom att skriva lokala utvecklingsavtal med kriterier så som
10

 

- Miljonprogrambebyggelse. 

- Området präglas av mångfald. 

- Hälsotal. 

- Utbildningsnivå. 

- Andel försörjningsstödstagare och arbetslösa 

- Brottslighet 

- Underhåll. Den fysiska centrumnära miljön. 

- Utflyttning. 

- Trivsel, trygghet samt livskvalitet och delaktighet. 

- Demokrati/delaktighet.   

                                                           

10
 Rapport poliskontor. Diarienr: AA-124-82383-2005 
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I och med att man i verksamhetsplanen för 2006 sagt att ”Den viktigaste ansatsen för denna 

satsning är att skapa kontakter med medborgare med tonvikt på att bekämpa kriminalitet och 

otrygghet bland ungdomar i dessa områden.”, gjorde polisen en analys för att få en bild av 

problematiken avseende ungdomskriminalitet och ungdomar i riskzonen i dessa områden. För att 

ytterligare ge stöd för valet av placering av kontoren i respektive område använde man underlag 

från medborgarundersökningar som gjordes i samarbete mellan kommuner och rikspolisstyrelsen.   

Kontorens placering i Stockholms respektive polismästardistrikt blev följande: 

Söderort – Bagarmossen, Rågsved 

Västerort – Husby, Hässelby gård, Tensta 

Norrort – Jakobsberg 

Nacka – Fisksätra 

Södertörn – Hallunda, Jordbro, Skogås, Vårby 

Södertälje – Ronna, Hovsjö 

 

3.3 Personal och arbetsmetoder 

Antalet poliser som arbetar på respektive lokalt kontor rekommenderas till 4-6 personer samt en 

gruppchef/arbetsledare. Förutsättningarna huruvida behovet av en gruppchef finns får styras av det 

lokala behovet. Organisatoriskt så kommer de lokala Poliskontoret att ligga under, och styras av 

närpolisorganisationen samt bli placerat i närheten av närpolisstationerna.   

För att öka möjligheterna till att erfarna poliser rekryteras bör det finnas en utpekad arbetsledare 

som är närvarande på arbetsplatsen och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt riktlinjer samt 

tar ett arbetsmiljöansvar. Vidare så bör arbetet på de lokala poliskontoren få en statushöjning 

genom adekvata utbildningar samt utvecklingsmöjligheter för den enskilda polismannen och 

således leda till att arbetet vid de lokala poliskontoren är meriterande.  

Arbetet på de lokala poliskontoren ska ses som ett komplement till närpolisstationerna i 

närpolisområdena. Hos de lokala poliskontoren ska tyngdpunkten ligga på att skapa och bygga 

kontakter med övriga samhällsaktörer samt de boende i områdena.  För att kunna göra detta krävs 

synlighet och närvaro.  
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Vid planering av arbetstider och polisiär närvaro bör man ta i beaktan faktorer så som social 

struktur, kriminalitet, kvälls – och nattöppna krogar samt ungdomsaktiviteter. Arbetsområdet för 

det lokala poliskontoret bör bedrivas inom ett avgränsat område i närpolisområdet. 

Vid etablering av ett lokalt poliskontor ska man bjuda in allmänheten för att synliggöra de boendes 

önskemål om vad polisen bör prioritera i sitt dagliga arbete.       

 

3.4 Volontärer 

Som ett led i att knyta närmre kontakter mellan polis och boende i området samt som förstärkning 

av brottsofferrelaterad och brottsförebyggande arbete startade man en volontär verksamhet 2005. 

Denna modell prövades i Farsta (söderort polismästardistrikt) och Hässelby – Vällingby (västerort 

polismästardistrikt) och kom sedan att övergå till att vara en ordinarie del i verksamheten sedan 

2008 i respektive polismästardistrikt.  Därtill ska även volontär verksamheten involveras i projektet 

våga vittna i samverkan med stödcentrum för unga brottsoffer.  

I mars 2008 startade man i Polismästardistriktet Västerort verksamheten Ungdoms Volontärer
11

 i 

syfte att skapa bättre kontakt och dialog med ungdomar 15 – 17 år i närområdet. Dessa får 

utbildning av Polis i lag och rätt, narkotika och dess inverkan på kroppen samt 

akutsjukvårdsutbildning (av ambulanspersonal). Man planerar att utvidga denna verksamhet till 

hela länet
12

. 

 

3.5 Stödverksamhet för unga brottsoffer och utredningscentrum för unga gärningsmän  

I samarbete med Stockholms kommuners socialtjänster samverkar polisen i Stockholms län sedan 

2008 med att ta hand om unga brottsoffer i syfte att hjälpa individen. Detta för att komma över den 

kränkning som ett brott kan innebära samt förbereda brottsoffret för en eventuell rättegång genom 

samtal och möten med juridikstuderande. Inom stödcentrum drivs även projektet våga vittna i syfte 

att stödja och starta en dialog med ungdomar som varit utsatta för brott eller bevittnat brott. 

Verksamhet stödcentrum finns sedan hösten 2008 i samtliga polismästardistrikt. 

                                                           

11
 Informartionsblad gällande volontärverksamheten.www.polisen.se 

12
 Verksamhetsplan 2009 för Polismyndigheten i Stockholms län. Diarienr. AA-191-43266-2008 
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Ambitionen är att denna satsning i varje polismästardistrikt ska utvidgas med ett 

utredningscentrum för unga gärningsmän i syfte att så tidigt som möjligt komma i kontakt med den 

unga gärningsmannen för att försöka bryta fortsatt kriminalitet. Syftet omfattar även en strävan att 

snabbt reagera och förkorta utredningsprocessen hos polis och socialtjänst i de fall gärningsmannen 

är under 18 år
13

 

 

3.6 Länspolismästarens ungdomsråd och polismästarnas ungdomsråd 

Som ett led i att skapa dialog och förhindra kriminalitet och stötta ungdomar har man i Stockholms 

län 2005 skapat ett forum där länspolismästaren/Polismästarna möter ungdomar i åldern 13 – 16 år 

ungefär 4 – 6 ggr/år.  

Detta för att få erfarenheter samt idéer från ungdomarna i rådet och slutligen för att bli bättre i 

arbetet med att hindra ungdomar att bli kriminella
14

   

 

3.7 Kontaktpoliser i skolan 

Sedan 2007 har kontaktpolisverksamheten funnits i syfte att gemensamt arbeta med skolledningar 

och socialtjänst för att tillsammans hantera och skapa rutiner avseende brott som sker i skolan och 

vid transport till och från skolan. Kontaktpolisens roll i detta är att vara en kontaktperson för 

skolledning, personal, elever och föräldrar att kunna kontakta gällande frågor om brott i skolan 

eller lämna upplysningar. Även socialtjänsten arbetar förebyggande med ungdomar i riskzonen.     

 

3.8 Mobila poliskontor 

På Medborgarplatsen samt Stureplan har man sedan 2006 haft så kallade mobila poliskontor. 

Denna verksamhet är ett led i att öka tillgängligheten och tryggheten för allmänheten som befinner 

sig i dessa områden. Anledning att man valde att ställa upp dessa mobila poliskontor på 

Medborgarplatsen och Stureplan varje fredag och lördag kvällar är på grund av koncentrationen av 

                                                           

13
 Pressmeddelande 2008-12-17. Polismyndigheten Stockholms län 

14
 Verksamhetsplan 2009 för Polismyndigheten i Stockholms län. Diarienr. AA-191-43266-2008 
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brott kring dessa områden vid dessa tider. Denna verksamhet har sedan 2008 utökats till andra 

områden utanför polismästardistrikt city, exempelvis Roslagen.  

I verksamhetsplanen för Stockholmslän 2009 nämner man att verksamheten med mobila 

poliskontor ska fortsätta att utvidgas till områden med låg närvaro av polis.    

 

3.9 Chefssamråd 

För att kunna utnyttja och skapa ett samarbete mellan polis och olika samhällsaktörer, exempelvis 

hälso- och sjukvård, föreningar, beslutsfattare inom rättsväsendet, socialtjänst, skola, söker man 

samplanera och utnyttja gemensamma resurser för att skapa strategiska brottsförebyggande 

åtgärder mot ungdomar. I verksamhetsplanen 2009 för Stockholms län nämns att samarbetet med 

företrädare för näringslivet ska vidareutvecklas under 2009.  

 

3.10 Så arbetar man inom polismyndigheten för att öka allmänhetens förtroende 

De övergripande målen för polisens verksamhet är att minska brottsligheten och att öka tryggheten 

i samhället. En nyckelfråga för verksamheten blir utifrån detta att vårda och stärka det förtroende 

som medborgarna känner för polisen. Polisen möter i sin verksamhet människor med olika 

bakgrund, förutsättningar och erfarenheter och ska vara en garant för att den enskildes rättigheter 

tillvaratas. Människors förtroende för polisen och för polismyndigheten i Stockholms län formas 

av de kontakter som allmänheten har med myndighetens närmre 6700 medarbetare.   

Polisens förtroende bygger på flera olika aspekter och i Stockholms län har man valt att bygga det 

på tre hörnstenar: Närhet, Helhet och Uthållighet (se figur 1). Genom att ha lyssnat och tagit del av 

människors upplevda otrygghet valde man 2006 att bygga så kallade lokala poliskontor i utvalda 

områden runtom i Stockholm. Syftet var, och är fortfarande att öka polisens närvaro och genom de 

lokala poliskontoren skapa dialog, lära känna och därigenom engagera sig i medborgarna i 

respektive område. För att på lång sikt öka förtroendet, skapa trygghet, beivra samt förebygga brott 

söker man även samarbeta med olika samhällsaktörer, organisationer, sociala myndigheter.  

Detta som började som ett projekt 2006 är idag en del av Stockholms län Polismyndighets 

verksamhetsplan 2009. Själva delen lokala poliskontor kan liknas vid en spindel i nätet för att 

utveckla och vara en förlängd arm åt närpolisområdena. Genom att finnas på plats bland 
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medborgarna knyts naturliga kontakter med människor på deras hemmaplan. Genom att polisen 

finns på plats skapas goda förutsättningar för att känna av vilka ungdomar som ligger i riskzonen 

och därigenom i ett tidigt skede ingripa samt kontakta sociala myndigheter. Målsättningen är att 

hjälpa ungdomar att komma tillrätta, och på långsikt att aktivt förhindra en fortsatt kriminell 

karriär.  

Huruvida dessa åtgärder verkligen har inneburit ett ökat förtroende för polismyndigheten i 

Stockholms län återstår att se då man ej hunnit utvärdera verkan av de lokala poliskontoren eller 

förtroendet hos befolkningen i dessa områden. Men arbetet med förtroendefrågor är ett långsiktigt 

arbete och genom att finnas där och samverka med medborgarna samt övriga samhällsaktörer torde 

innebära ett ökat förtroende åtminstone för den enskilda individen.  

Figur 1 
15

. 

 

 

                                                           

 

15
 Verksamhetsplan 2009 för Polismyndigheten i Stockholms län. Diarienr. AA-191-43266-2008 
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3.11 Intervju med Mikael Sundberg, gruppchef Skärholmens Lokala Poliskontor
16

 

 

1. Hur ser en vanlig dag ut på ditt lokala poliskontor? 

Mikael berättar att man tjänstgör i en grupp om 4 personer dock så är dom en man kort sedan en tid 

tillbaka. Men dagen börjar att man går igenom vad som har hänt den senaste tiden i området samt 

vilken typ av uppföljning som behöver göras. Tanken är att man ska ta i tag i saker så som 

ordningsproblem och löser problemet omgående. Detta för att det ska skapa ett förtroende hos 

allmänheten genom att inget problem blir liggandes. 

Vidare så är det vanligt med återkoppling det vill säga feedback till exempelvis en hyresgäst eller 

hyresvärd som har kontakt lokala poliskontoret avseende ett problem. Exempelvis e n hyresgäst 

som stökar i en trapp, eller ungdomar som kör med moped.  Lösningen kan vara att man beslagtar 

mopeden i det senare fallet.  

Man går även igenom ifall det är något speciellt som har hänt i området bland annat så har man en 

lokal NÄPO – KUT som sitter som sambandsman på det lokala poliskontoret i Skärholmen. Även 

denna person går att få tag i då själva grundtanken är att man åtminstone ska få tag i någon 

personal ifall en medborgare ringer in om ett ärende.  

Är det något speciellt som har hänt så lägger man upp en specifik plan för att åtgärda problemet.  

Konceptet är at det ska vara en hög synlighet dvs. att man ska röra sig ute runtom centrum, 

spontana eller planerad besök i skolor, fritidsgårdar. Dom ska vara aktiva i att skapa kontakter med 

boende samt besökare i området. Bland annat så ställer man ut en buss i centrumområdet för att 

påvisa polisens närvaro. Men det finns även cyklar, mopeder och vanlig fotpatrullering är en del av 

tanken med ”hög synlighet”. Alltså så ska boende och besökare veta att det alltid finns Polis 

närvarande i Skärholmen. 

Man har en låg tröskel mot mindre prioriterade ärenden men saker som upplevs som irriterande för 

boende. Exempelvis plankning, personer som dricker på en parkbänk, lösa hundar och 

mopedåkning på gångbanor. Visserligen så är prioritering ungdomar men detta gäller även vuxna.  

                                                           

16
 Telefonintervju med Mikael Sundberg, gruppchef vid Skärholmens lokala poliskontor 22/4-09 
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Mikael berättar att första sommaren så beslagtog man cirka 50 stycken mopeder och crossar i 

området och sommaren därefter ca 25st. Hyresvärdar och hyresgäster kontakter även och berättar 

var mopeder och crossarna står uppställda och vem som äger den, vilket man även följer upp 

genom att hålla kolla på individen som kör och eventuellt tar kontakt med personen eller dennes 

förälder. 

Man arbetar så att om ett problem uppstår så tar man kontakt med boende, grannar i området vilket 

har gett en väldigt bra effekt dels genom att man får information men även att ryktet sprids och 

kommer till ungdomar kännedom att polisen är här och letar. 

Mikael berättar att han har varit pådrivande för att få vuxna att vara ute för att det i sig har en 

lugnande effekt på omgivningen och speciellt ungdomar. På kvällar och nätter så nattvandrar en 

grupp vuxna. Men även de personer som har svårt att vara ute kvällar och nätter har gett resultatet 

att pensionärer vandrar dagtid och delar ut information.     

 

2. Hur har reaktionerna varit från människor i området? 

De har varit väldigt positiva, har varit på medborgarmöten där människor applåderat för att man 

har fått en synligare polis. Visserligen så kommer det också alltid att finnas ”gnällspikar” som 

aldrig ser några poliser men det kan bero på att de aldrig är ute och rör sig pga. den egna rädslan 

efter att kanske ha varit utsatt för brott för länge sedan.  

Men grunden ligger i att ha en pådrivande polispersonal som tar tag i saker och gör saker och på så 

vis får förtroende från de boende.  

 

3. Har man gjort trygghetsundersökningar i området?  

Ja trygghetsundersökningar har gjorts av Svenska bostäder och Polisen. I undersökningarna har det 

kommit fram att det som står högst på listan är bland annat nedskräpning.  

 

4. Finns det någon tanke bakom sammansättning av personal? 

Det har varit svårt att rekrytera personal till de lokala poliskontoren av olika anledningar. Dels då 

det bland unga poliser finns en missuppfattning på grund av att namnet ”Lokalt poliskontor” 



Rapport 548 

 - 19 - 

uppfattas som om man kommer att sitta inne på kontor. Men även att man vill åka radiobil och åka 

på olika ställen runtom i länet. Därför skulle det vara bra om man kunde döpa om kontoren till 

exempelvis ”Lokala ordningspolis gruppen” men som gör lite mer än vad en vanlig ordningspolis 

gör.  

Internt så finns fördomen att man inte är Polis när man arbetar på ett lokalt poliskontor men Mikael 

påpekar att många gånger är man mer polis och får göra mer polisarbete på det lokala 

poliskontoret. Genom att man ofta är först på plats och inte blir kallad för att ta över ett gripande 

från en ordningsvakt exempelvis. Vidare så berättar han att de på Skärholmen statistiks sett har fler 

frihetsberövade än vad radiobilar har i området.  

Externt så finns det fördomar för att man inte vet vad Polisen gör och tror därför att de sitter inne. 

Visserligen så berättar Mikael att man inte bedriver undersökningar i den bemärkelsen utan att man 

ofta gör initiala åtgärderna så bollarna man ärendet vidare. Detta för att det skulle ta för mycket 

från att vara ute och patrullera.  Men ofta kan de exempelvis hjälpa till med att sätta ihop en 

fotokonfrontation men inte mycket mer än så, egentligen.    

Vidare så säger Mikael att den personal som arbetar i Skärholmen är väldigt nöjda med arbetet. 

Som exempel nämns en ung polis som redan efter aspiranten kom till Skärholmen och som inte har 

många år i tjänsten men så har upplevt att han har fått ett bredare spektra än om han hade suttit i en 

radiobil.  Som gruppchef så är man placerad max 6 år medan övrig personal så finns ingen 

tidsbegränsning. Sedan så har man i Söderort valt att det ska vara frivilligt att söka till det lokala 

poliskontoret. 

 

5. Hur fungerar det rent praktiskt med samverkan med övriga samhällsaktörer? 

I Skärholmen så har man ett s. k ”Samverkans forum” för alla samhällsaktörer ex. Skola, SOC, 

Fältassistenter , BUP, hyresvärdar med flera. 

Tanken är att man ska ta gemensamma beslut vad den enskilda verksamheten kan göra inom sitt 

område för att nå bästa resultat i samverkan med övriga aktörer gällande ett problem.  

Sedan så har man så kallade medborgarmöten 1ggr/termin i exempelvis Bredäng och Sätra där 

boende får komma med önskemål eller klagomål.  
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Dessutom arbetar man också praktiskt med att ständigt förbättra och utveckla samarbetet mellan de 

olika aktörerna exempelvis ett problem skolan med en ungdom som skolkar och dom meddelar 

Sociala men då menar Social på att problemet är skolans. I detta läge så kan polisen i de fall eleven 

frånvarit en längre tid göra ett hembesök för att ”kolla läget” och skaffa sig tillräckliga uppgifter 

för ett eventuellt ingripande från SOC.  

 

6. Är ungdomar prioriterade?   

Ja fokusen ligger på ungdomar för att i så tidigt skede kunna ingripa då den mest brottsaktiva 

åldern ligger 12 – 18 år och för att kunna ta bort dem från kanske framför allt brottsaktiva 

kontakter. Är väl egentligen inte så vanligt att ungdomar söker sig till gäng eller organiserad 

kriminalitet. Utan problemet är att man knyter kontakter andra brottsaktiva individer som saknar 

spärrar. 

I Skärholmen knäcktes även idén med Mikael i spetsen att erbjuda via Sociala ett samtal inom kort 

efter att brottet skett. Där den unga gärningsmannen dennes föräldrar, Sociala och Polis möts för 

att samtala om det som skett och där polisens roll är att förmedla bilden av vad som händer om 

man fortsätter med att ex. stjäla. Detta sätt arbeta har enligt Mikael varit lyckosamt då de 

ungdomar som fått dessa samtal inte begått något brott eller upptäckts göra något brottsligt inom 1 

år efter samtalet.  

 

7. Vilka öppettider har ni vid kontoret? 

Det lokala poliskontoret är ingen ”sattelitlokal” utan egna lokaler som är stängda dvs. inte öppna 

för anmälningsupptagning. Utan vill man göra en anmälan så hänvisas man till NÄPO – stationen.  

Istället gör man reklam genom media där telefonnummer läggs ut ”Det här numret kan du ringa”.  

Lika så om man kontaktar det lokala poliskontoret om ett problem så poängteras det noga att man 

inte kommer att hängas ut när man konfronterar exempelvis en granne som stökar utan att man 

säger till personen att ”vi har observerat, hört dig…”eller att många personer har klagat. Detta för 

att minska rädslan att inte våga kontakta oss om problem.   
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4. TILLIT-satsningen i Västra Götaland 

I Västra Götaland startade man under 2008 en satsning som man valt att kalla TILLIT, och som i 

korthet kan beskrivas som ett utvecklingsarbete för en utökad polisiär närvaro i områden med hög 

segregation och socialt utanförskap. 

Tanken i sig är inte på något sätt unik, utan har sina föregångare i såväl 70-talets etablering av 

kvarterspoliser som 90-talets närpolisreform. Vad som däremot skiljer TILLIT från många andra 

projekt är att man här valt att i ett tidigt skede låtit intressera den akademiska världen och 

utomstående aktörer för de frågor som var aktuella i uppdraget.  

Man har tidigare i myndigheten under många år verkat genom utveckling av arbetsmetoder som 

grundat sig på praktisk poliserfarenhet. Genom att nu engagera även den akademiska vetenskapen 

har man lyft fram vikten i att vetenskap och praktisk erfarenhet måste mötas för att nå bästa 

möjliga resultat. 

Polismyndigheten i Västra Götaland gav i uppdrag åt polismästaren Lars Klevensparr att 

sammanställa en arbetsgrupp ”för att lämna förslag till en strategisk vision med särskilt avseende 

på polisiär förmåga att över tid verka i utsatta områden. Härvid skall särskilt utredas vilka 

områden som har en hög brottslighet, låg upplevd trygghet och lågt förtroende för polisen.”
17

 

Efter ett inledande möte inom uppdragets sammankallande grupp, bestående av Lars Klevensparr, 

analytikern Stefan Hellberg och poliskommissarien Peter Backenfall, formades tre arbetsutskott 

med uppgift att inrikta sig på olika delar av uppdraget. 

1. Arbetsutskott för urval av områden och uppföljning/utvärdering 

2. Arbetsutskott för förankring och kommunikation 

3. Arbetsutskott för arbetsmetoder, samverkansfrågor och intern rekrytering 

 

Utredningen kring vilka områden som skulle prioriteras inom uppdraget genomfördes av en 

arbetsgrupp bestående av representanter från sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, 

samordnare från Storstadssatsningen Göteborgs Stad samt analytiker och utskottsordförande från 

polismyndigheten. 

                                                           

17
 TILLIT – En strategisk vision för förtroende och prevention. Diarienr: AL-124-12472/06 
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Huvuduppgiften för denna grupp bestod i att finna faktorer som ger en bild av hur det ser ut i de 

områden inom polismyndigheten som präglas av ett utanförskap. 

Dessa faktorer skulle sedan ligga till grund för områdesetableringen. 

Urvalsfaktorer
18

 

1. Utbildning (andel med åtminstone gymnasieutbildning, 20-64 år, 2005). 

2. Sysselsättning 2004 (andel sysselsatta, 20-64 år). 

3. Försörjningsstöd 2005 (andel med försörjningsstöd = socialbidrag minst en 

månad/år). 

4. Åldersstruktur 2005 (andel 10-25 åringar). 

5. Brottslighet 2005-2006 (består till hälften av inbrott/10 000 invånare och hälften 

av skadegörelse). 

6. Andel skäligen misstänkta personer 2005-2006 

 Källa: Uppgifterna under punkt 1-4 kommer från Integrationsverkets databas STATIV.  Uppgifterna under  punkt 

 5-6 kommer från RAR19. 

 

Utifrån dessa urvalsfaktorer konstruerades sedan ett index motsvarande den genomsnittliga 

rangordningen av faktorerna. Då aktuell problematik i första hand sågs som ett storstadsproblem, 

har uppgifter endast samlats in för kommuner i Västra Götaland med en befolkning över 50 000, 

vilket resulterade i 190 stadsdelar som skulle rangordnas. 

För varje enskild faktor rangordnades stadsdelarna följaktligen från 1-190, där 1 motsvarar den 

stadsdel med minst andel utbildade, minst andel sysselsatta etc. Det sammanlagda indexet 

användes slutligen till att rangordna områdena inbördes. 

(Områdesindex redovisas under bilaga 1.) 

Med placeringarna 4 och 5 utpekades stadsdelarna Hässleholmen och Norrby i Borås ut som 

lämpliga områden för en initial etablering av TILLIT. Denna planerades till hösten 2008, och kom 

att sjösättas den 17 december samma år. 

                                                           

18
 TILLIT – En strategisk vision för förtroende och prevention. Diarienr: AL-124-12472/06 

19
 Polisens anmälningssystem: Rationell anmälansrutin (RAR) 
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4.1 Arbetsmetoder 

Utskottet för arbetsmetoder har inom ramen för utvecklingsuppdraget arbetat med hur man på ett 

strukturerat sätt skall kunna arbeta för att minska brottsligheten, öka tryggheten och därigenom öka 

förtroendet för polisen i de utsatta eller särskilda områden som finns inom polismyndigheten. Som 

tidigare nämnts i denna rapport så är denna tanke inte på något sätt unik. Det centrala i förslaget är 

snarare att ta tillvara redan fungerande arbetsmetoder och sedan förankra och integrera den 

föreslagna verksamheten i den befintliga polisverksamheten och skapa förutsättningar för en 

utökad samverkan med andra brottsförebyggande och trygghetsskapande aktörer i närområdet. 

I syfte att ytterligare betona vikten av synlighet, tillgänglighet och förtroende föreslog man inom 

uppdraget att inrätta så kallade kontaktpoliser, som då skulle verka inom, och ansvara för ett 

specifikt område utpekat enligt ovan nämnda urvalsprocess. 

Dessa polisers huvuduppgift är att tillsammans med andra aktörer (skolor, socialtjänst, 

fritidsgårdar, näringsidkare, fastighetsägare etc.) fånga upp det engagemang som finns bland 

medborgarna, motverka ungdomars rekrytering till de kriminella gängen samt arbeta 

brottsofferstödjande. 

Nämnda samverkan skall utgå från en gemensam mål- och problembild kring stadsdelen, och skall 

upparbetas och upprätthållas genom regelbundna nätverksträffar med företrädare från var och en av 

de ingående parterna. 

Grundtanken att polisen skall möta lokalbefolkningen och aktivt involvera dem för att komma 

tillrätta med lokala problem är delvis hämtad från manchestermodellen eller neighbourhood 

policing som den också kallas. Enligt detta arbetssätt menar man att ifall de boende i ett område får 

veta vad som händer i sin närhet och dessutom uppmuntras att engagera sig i dessa frågor, 

upparbetas ett förtroende för de inblandade aktörerna.  

 

Inom TILLIT fångas tanken kring samverkan upp genom så kallade chefssamråd, där ansvariga för 

polisverksamheten, kommunen och andra brottsförebyggande intressenter, efter analys av områdets 

problembild och resursstatus, tillsammans beslutar om vilken inriktning man ska ha på 

verksamheten i området. 

En polisiär satsning förutsätter härigenom motsvarande engagemang hos de samverkande 

aktörerna. 



Rapport 548 

 - 24 - 

Vid sidan om chefssamrådet skall för varje verksamhet även kontaktpersoner på utförarplanet 

utses. Tanken är att det är dessa personer som skall omsätta den i chefssamrådets gemensamt 

framtagna strategin till handling. Det är här kontaktpolisen har sin funktion att fylla. 

För att kvalitetssäkra den gemensamt bestämda verksamhetsinriktningen över tid, får varje aktör 

skriva under ett upprättat kontrakt i vilket det tydligt skall framgå vad varje enskild aktör skall 

svara för.  

 

4.2 Förtroendeskapande åtgärder 

Fokuseringen på samverkan mellan polisen och de i närområdet verksamma aktörerna har till syfte 

att förankra ett gemensamt arbetssätt utifrån den problembild som finns. I förlängningen handlar 

det till stor del om att försöka hitta former för att öka allmänhetens förtroende för polisen, och man 

har inom TILLIT därför sett det som helt avgörande för uppdragets genomförande att nå förankring 

och förtroende hos allmänheten.  

Man har i likhet med tankarna inom neighbourhood policing (se avsnitt 5.1) anammat inställningen 

att ingen enskild aktör ensam kan lösa aktuella problem .  

Genom att möta lokalbefolkningen ansikte mot ansikte och fråga dem vilka problem de upplever i 

sitt eget område, och be dem komma med förslag på lösningar, menar man att man får en djupare 

förankring och ett en bredare förståelse för polisens arbete. 

Man har inom TILLIT även poängterat vikten av att på ett balanserat sätt förmedla ett korrekt och 

nyanserat budskap av vad som händer i området. När det gäller polisens kommunikation i de 

särskilda områden som utpekats inom TILLIT anser man det vara viktigt att förmedla ett budskap 

som syftar till att lugna och försäkra de boende om att polisen och de engagerade 

samarbetsparterna verkligen gör något åt problemen. 

För att inte medverka till att förstärka ett negativt rykte om ett område, handlar polisens 

kommunikation till viss del även om att försöka stävja dessa uppkomna myter. 

Stora delar av tankarna bakom TILLIT är som nämnts hämtade från tidigare satsningar i Västra 

Götalands län. I förarbetena har man även genomfört ett antal studiebesök hos polismyndigheten i 

Stockholms län och tittat på hur man där arbetar inom satsningen för lokala poliskontor.  

En del av det som finns inom ramarna för TILLIT har därför sitt ursprung ur dessa studiebesök.  
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Något som däremot inte anammats är själva tillvägagångssättet för att göra polisen synlig och 

tillgänglig. Istället för att etablera lokala poliskontor i utsatta områden har man inom TILLIT valt 

att prioritera fler poliser ute på gatorna och på så sätt visa sin närvaro. 

Anledningen till varför man valt detta arbetssätt är att man ser en risk i att etablera kontor, som på 

grund av begränsade öppettider snarare kan motarbeta sitt eget syfte att öka tillgängligheten och 

skapa förtroende för polisen 
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4.3 Intervju med Peter Karlsson, gruppchef vid TILLIT-gruppen i Borås
20

  

1. Vad är syftet med TILLIT?  

 - Varför har man valt att arbeta med just denna metod? 

Peter Förklarar att TILLIT-satsningen är ett försök till nytänk med sikte på att utveckla redan 

tidigare beprövade arbetsmetoder. Exempelvis kvarterspoliser (70-80-talet), NÄPO-reformen (90-

talet) men även Ung & Trygg (Satsning i Göteborg i syfte att hantera konsekvenserna av ökad 

segregation genom en nära samverkan mellan olika offentliga aktörer). 

Han poängterar att det inte är frågan om något helt nytt och revolutionerande arbetssätt, utan menar 

att man ska se på uppdraget som att damma av gamla beprövade idéer och sedan utveckla dessa 

utifrån hur samhället ser ut idag.  

 

2. Inriktar sig projektet främst till arbetet med ungdomar, eller är det ett projekt för hela 

samhället? 

På frågan lyfter Peter fram att det är området i sig som är det intressanta. Om det sedan är 

övervägande ungdomar eller pensionärer som bor där är inte det som styr uppdraget. 

Han hänvisar till TILLIT-rapporten med anledning av de indexberäkningar som ligger bakom 

urvalet av områden för etablering. Just denna teoretiska modell är enligt Peter det som är unikt för 

TILLIT. De mest problemansatta områdena är de som skall prioriteras, och TILLIT-poliserna (i 

rapporten nämnda kontaktpoliser) har i dessa stadsdelar ett områdesansvar som alltså inte är knutet 

till en specifik medborgarkategori.  

10% av arbetstiden (ca.3 h /vecka och person) utgörs av kontaktskapande verksamhet genom 

schemalagda nätverksmöten där representanter från skola, sociala, fältassistenter och polisens 

TILLIT-grupp diskuterar och gör en nulägesanalys i närområdet. 

Exempelvis - är det mycket spring på en särskild adress? 

 - har man upptäckt några trender inom området? 

                                                           

20
 Telefonintervju med Peter Karlsson, gruppchef vid TILLIT-gruppen i Borås 17/4-09. 
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Peter berättar att man för att få så hög effektivitet som möjligt och främja öppenhet inom gruppen 

har begränsat antalet deltagare vid dessa möten till max 8 personer. 

Resterande 90% av tiden används till att göra något av den information som framkommer vid dessa 

möten. Det som TILLIT-gruppen anser sig kunna åtgärda görs inom gruppen, medan resterande 

ärenden skickas till IGV (Ingripandeverksamheten). 

Peter poängterar att det är viktigt att ta tag i så kallade ”skitsaker” direkt (exempelvis småstölder, 

skadegörelse, ordningsstörningar) för att skapa trygghet bland allmänheten, och inte minst 

förtroende för polisen.  

Peter beskriver gruppens uppdrag som att vara polisens ansikte utåt i samhället. De ska sälja in 

varumärket och eftersträva att detta laddas med så mycket positivt som möjligt. Detta innebär att i 

stort sett allt arbete sker i uniform. 

Rent praktiskt handlar vardagen för TILLIT-poliserna om att träffa och prata med vanligt folk på 

gatan. Lyssna och scanna av hur stämningen är i området och om det är något man funderar / oroar 

sig över. 

En förutsättning för gruppens existens är enligt Peter att de är fredade från alla andra 

arbetsuppgifter. Detta för att de fullt ut ska kunna fokusera på det kontaktskapande arbetet och få 

kontinuitet i sin verksamhet. 

Man har även något som Peter liknar vid kvartsamtal med de individer som man upplever är på 

glid i samhället. Med dessa menar Peter att man talar om för dem vad polisen gör, och framför allt 

varför man gör det man gör. Syftet med detta är just att individen ska få en möjlighet att förstå 

varför polisen agerar som de gör. Förhoppningen är att de genom detta får en större förståelse för 

polisens yrkesroll och därigenom hysa mindre agg mot såväl enskilda poliser som för polisen som 

symbol.  

Denna dialog sker oftast i samband med ett gripande eller omhändertagande av individen. Peter 

upplever att även ifall individen fortsätter begå brott och lever bus, så verkar 9 av 10 veta vad som 

gäller då de blir konfronterade med polisen. De har åtminstone i någon mån respekterat polisernas 

plats i samhället. 

Liksom i Göteborg har man även i Borås problematiken med fotbollshuliganismen som drar till sig 

många individer från den åldersgrupp som är förhållandevis trendkänslig och lättpåverkade. Och 

således lätta att rekrytera till gängkulturen.  
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Peter beskriver det som att det handlar om ett 50-tal personer som följer och stödjer det lokala laget 

Elfsborg vid såväl hemma- som bortamatcher. Individerna i supporterskaran är från tonåren och 

uppåt, och stämningen har tenderat att bli alltmer hätsk för varje match. Såväl utpressning som 

skottlossning inom dessa grupperingar har förekommit så sent som förra veckan (v.15). 

Samtliga inom TILLIT-gruppen är SPT-utbildade (Särskild PolisTaktik), vilket innebär att de ingår 

i kommenderingar vid fotbollsmatcherna. Där fyller de en viktig funktion genom sin goda 

personkännedom, och kan därigenom bidra till att peka ut de individer som kan anses utgöra de 

största hoten i grupperingarna. Dessa ledargestalter punktmarkeras och plockas om möjligt bort 

inför matcherna (PL 13 § eller annat småbrott) och får tillbringa tiden hos polisen istället på 

matcharenan.  

Syftet med detta är enligt Peter att skapa lite oreda och osäkerhet inom gängen, och på så sätt 

minska risken för större ordningsstörningar. 

Förutom det synliga arbetet som är själva kärnan i TILLIT, så bedrivs även en del dolt arbete 

(Peters benämning) i form av att knyta till sig informatörer inom de grupper / gäng som florerar i 

de två områdena. Vissa går med på att ställa upp på detta, medan det är tvärnit hos andra. 

 

3. Hur ser personalsammansättningen ut? Män / kvinnor / ålder / tidigare erfarenhet? 

När de fyra platserna inom TILLIT skulle tillsättas fick man in 15 ansökningar. Peter berättar att 

det som premierades vid urvalsprocessen var: 

- personlig mognad 

- hur man tar folk (bemötande) 

- uthållighet / ihärdighet 

- vinnarskalle 

- speciella intresseområden. Exempelvis narkotika, informera i skolor etc. 

Gruppen består idag av gruppchef Peter Karlsson plus 4 andra poliser (3 män, 1 kvinna) 

Genomsnittlig tjänstetid för dessa är 6-7 år. 
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Anställningsformen är tillsvidareanställning, vilket enligt Peter är en vedertagen arbetsform inom 

polisen. Dock hade han gärna sett att man använt sig av projektanställningar istället. Detta skulle 

enligt honom göra att man får mer driv i arbetet, och att man undviker att personal blir bekväma på 

sikt och kanske inte är lika hungriga på att jobba hårt hela tiden. 

 

4. Har befolkningen tillfrågats om hur de vill att polisen ska arbeta?  Hur gjordes detta i sånt 

fall? 

Nationella trygghetsundersökningar. 

 

5. Har ni fått några särskilda reaktioner från allmänheten efter införandet av Tillit? 

Vid fotpatrullering upplever Peter att man fått goda lovord från de boende i området.  

- De tycker att det känns tryggt och bra att polisen är på plats. 

Den första maj ska man testa ett nytt grepp som Peter benämner ”glassbilsprincipen”, och som 

innebär att TILLIT-poliserna kör runt i bostadsområdena och stannar till och finns på plats vid 

samlingsplatser 1-2 timmar. Tanken är att allmänheten ska komma fram och vara lite nyfikna ”-

Har det hänt nåt”, och på så sätt skapa en avslappnad dialog. 

Peters intryck är att man nu redan efter 3 månader fått en mycket god kontakt med allmänheten i de 

två områden man verkar inom (Hässleholmen och Norrby). Han poängterar dock att det uppbyggda 

förtroendet är oerhört skört, och liknar arbetet med att ständigt promenera på slak lina.  

- Det krävs så väldigt lite för att allt det förtroende man byggt upp ska raseras, det är en sårbar 

dialog. Se bara på det som skedde i Rosengård! 

  

6. Hur ser övriga polisanställda på er som tillitspoliser? 

Peter beskriver att ett ”problem” med den arbetsform som TILLIT utgör är att den är väldigt svår 

att mäta i resultat. Har man inga planerade möten en dag åker man runt och söker kontakt med 

människor och pratar med dem. Detta är inget som syns i någon statistik. Kommentarer från andra 

poliser skulle kunna bli att ”-ni bara glider”. 
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För att undvika detta har samtliga i polishuset informerats om TILLIT och hur arbetet är tänkt att 

genomföras. Ett nyhetsblad skickas ut var 14:e dag till samtliga yttre befäl i vilket man beskriver 

dagsläget och vad som hänt sedan sist. 

Man har även erbjudit de poliser som har en lugnare period på sin avdelning att åka med och arbeta 

tillsammans med TILLIT-gruppen.  

- ”Kan vara både ett sätt att se hur vi arbetar och roligt att testa något nytt.” 

 

7. Hur kommer man i kontakt med polisen om det inte finns något kontor att besöka? Hur löser 

man anmälningsmottagandet rent praktiskt då inget närkontor finns? 

TILLIT-gruppen har sin bas i polishuset i Borås, och har alltså inget eget kontor i de 

bostadsområden de verkar i. Peter tycker att det vore vansinne att ha ett kontor som riskerar att inte 

vara öppet eftersom personalen ändå ska vara ute bland folket på gatan 

Man har dock en kaffestuga på vardera område (Hässleholmen och Norrby) men dessa äger inte 

polisen, och ingen skyltning finns om att polisen håller till där. Det enda de är till för är att kunna 

erbjuda en miljö för avskilda samtal med de medborgare som har behov av det. Dessa kafferum är 

belägna ca.500 meter från polishuset och innehåller en kaffekokare och en mikro! 

- Syftet med TILLIT är ju att personalen skall vara ute och vara aktiv i sitt arbete och söka kontakt 

med människor. Inte sitta inne på ett kontor och vänta på att något ska hända. Vill man anmäla ett 

brott gör man som man gör annars, ringer 11414 alternativt 112. 

De aktörer man samarbetar med har mobilnummer till personalen i TILLIT-gruppen. Inom TILLIT 

arbetar man tvåskift, dvs. aldrig långnätter. Peter ser ingen idé att arbeta på nätterna, då 

lokalbefolkningen ändå ligger och sover. 
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5. Diskussion 

När vi startade arbetet med denna rapport hade vi en uppfattning, och en förväntan, om att hitta 

avsevärda skillnader på hur de två polismyndigheterna (Stockholm respektive Västra Götaland) 

arbetade med förtroendefrågan. Under arbetets gång har vi dock insett att arbetssätten är väldigt 

lika och att man till stor del har använt sig av samma grundtes i uppbyggnaden av arbetsmetoder.  

Båda myndigheterna har tillämpat stora delar av den brittiska modellen neighbourhood policing, 

vilken kortfattat innebär en strävan efter att engagera hela lokalsamhället i brottspreventionen och 

på så sätt öka medborgarnas känsla av delaktighet och möjlighet att påverka.  

Sättet att tillämpa denna modell skiljer sig dock något. Den största skillnaden vi hittat är att man i 

Stockholm valt att öppna flera mindre lokalkontor för att komma närmare medborgarna, medan 

man i Västra Götaland har valt att satsa på den enskilda polismannens synighet och närvaro. I 

Stockholm låter man alltså de lokala poliskontoren bli en form av reklampelare, medan man i 

Västra Götaland har valt att låta den enskilde polismannen bli polisens ansikte utåt. 

Som vi har förstått det så är det inte meningen att de lokala poliskontoren som öppnat i Stockholm 

ska vara öppna för allmänheten, utan mer fungera som samordningscentraler och fikarum för 

lokalpoliserna samt att, som vi tidigare nämnt, fungera som reklampelare för varumärket polisen. 

Vi funderar på ifall detta med att ha tydligt utmärkta lokalkontor som inte är öppna snarare kan 

väcka mer irritation än vad det ger tillbaka i form av positiv PR. 

Tänk er själva in i situationen att ni behöver komma i kontakt med polisen och vänder er till det 

lokala poliskontoret för att få hjälp, och möts av en skylt med ett telefonnummer och ett 

meddelande att kontoret är stängt. Vi ser här en risk att effekten blir den motsatta mot vad som var 

avsedd, det vill säga att förtroendet för polisen minskar istället för att öka. 

Å andra sidan ser vi även en potentiell risk med den strävan som finns i Västra Götaland att få ut 

alla poliser på gatan. Finns inga poliser på polisstationerna kan det bli svårt för allmänheten att få 

personlig kontakt med en lokal polis. 

 

Kan det vara så att det även var ekonomiska aspekter som vägde in när man i Västra Götaland 

valde att inte öppna lokalkontor utan istället låter poliserna tjänstgöra ute på gatan. Detta senare 

torde ge en avsevärd besparing i lokalhyror samt andra kostnader som är knutna till att driva en 

polisstation. 
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Oavsett vilket av dessa arbetssätt man väljer i syfte att öka polisens synlighet och närvaro så är vi 

emellertid övertygade om att det ger en positiv effekt på människors förtroende för polisen.  

 

Håller vi inom polisen denna fråga levande slipper vi kanske rubriker som den vi har i titeln till vår 

rapport - ”jag hatar poliserna”! 
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