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ABSTRACT 

Denna uppsats bygger på ett uppdrag att utvärdera de lokala trygghetssgrupperna i Sundsvalls 

kommun. Syftet med uppsatsen är att analysera hur denna nya form av lokalt sammansatta grupper 

fungerar i teorin och praktiken. Detta görs med särskilt fokus på gräsrotsbyråkraternas roll och 

deras arbetssituation inom området för det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i 

kommunen. 

Uppsatsens metod består av intervjuer med tio deltagare från trygghetsgrupperna och deltagande 

observationer som är direkt anslutna till det vardagliga arbetet. Det analytiska ramverket består av 

Michael Lipskys begrepp om gräsrotsbyråkrater, vars breda skara av poliser, rektorer, 

socialtjänstemän m.fl. arbetar direkt med och mot människor, och dessutom har ett stort svängrum 

att själva kunna utforma mål och arbetssätt i praktiken. Vidare används Kirk Emerson et. al. artikel 

om samverkansstyrning som ligger till grund för den nya samarbetsformen som utvecklas under de 

senaste åren i Sundsvalls kommun. Avsnittet behandlar även utvärderingsbegreppet och dess 

betydelse för studiens upplägg.  

Resultat från studien visar bland annat att det under en längre tid har funnits ett stort engagemang 

att gemensamt arbeta för att skapa en tryggare miljö runtom i stadsområdena, men det har inte alltid 

fungerat fullt lika effektivt. Deltagarens gemensamma nyckel till framgång i det lokala 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet är informationsutbytet. En annan viktig aspekt 

för deltagarna har varit utvecklingen med mål och resurser som upprepade gånger har skapat ett 

produktivt samarbete. Detta gynnar arbetet inom trygghetsgrupperna och arbetssituationen för 

deltagarna i deras vardagliga arbete.  

I studiens slutsatser så framgår det att gräsrotsbyråkrater i Sundsvall upplever en brist på tid och 

resurser. Men de kan med ett aktivt deltagande och via samverkan med andra samhällsaktörer inom 

trygghetsgrupperna minska sin egen arbetsbördagenom, samt skapa en större lokal kännedom om 

andra deltagares arbetsområden. Informationsutbytet ger dem möjlighet att skapa förutsättningar 

för att vara "steget före" och kunna förutsäga händelser som kan skapa social oro och otrygghet 

runtom i stads- och bostadsområden. 

Nyckelord: brottsförebyggande, gräsrotsbyråkrater, samverkan, styrning, trygghetsskapande. 



 

 

ABSTRACT 

Title: Collaboration within public safety work - A qualitative evaluation of the local safety groups in 

Sundsvall municipality. 

Level: Master’s thesis in crisis management and peacebuilding 

Author: David Fahlgren 

This thesis builds on an assignment to evaluate the local safety groups in the municipality of 

Sundsvall. The aim of the thesis is to analyze how this new form of local composite safety groups 

works in theory and practice. With a specific focus on the role of street level bureaucrats and their 

work situation within the sector of crime prevention and public safety work throughout the 

municipality.  

The method contains of interviews with ten participants from separate groups, and also field 

observations that were direct connected within the area of public safety work in the municipality. 

The theoretical frame of the study contains of Michael Lipsky’s concept of street-level bureaucrats 

(1980), who interact directly with the public and so represent the frontlines of government policy. 

The frame also consists mainly of Kirk Emerson et.al. article (2011) about collaborative 

governance, and more general thoughts of the importance with the role as an evaluator. 

The results shows, among other things, that there has been a commitment for an extended period 

of time among many participants who have a willingness to work to create safer environment, but 

it has not always worked effectively. The participant’s common key to success within the area of 

crime prevention and public safety work is the exchange of information. Another important aspect 

for the participants has been the freedom of development with goals and resources, which 

repeatedly has created a favourable collaboration between the participants. Both in the groups and 

in their regular job roles.  

In conclusions, street-level bureaucrats around Sundsvall do have lack of time and resources. But 

they can with an active participation and collaboration within these groups ease their own workload 

by creating a greater local knowledge of other participants working areas. The exchange of 

information allows them to create conditions to be "one step ahead" and be able to predict events 

that could create social unrest and insecurity in urban and residential areas. 

Keywords: collaboration, crime prevention, governance, street-level bureaucrats, security, safety.  
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Centrala begrepp 

BRÅ:  Inom kommuner samordnas det brottsförebyggande arbetet inom ett 

lokalt brottsförebyggande råd. De vanligaste medlemmarna är 

polisen, socialförvaltning, skol- och fritidsförvaltningar samt rådets 

samordnare. 

Gräsrotsbyråkrater: Tjänstemän som i sitt dagliga arbete har direkt kontakt med 

medborgarna och har ett visst handlingsutrymme i utförandet av sitt 

arbete.1  

Social risk:  Sannolikheten för oönskade för händelser, beteenden eller tillstånd 

med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa 

konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt.2  

Samverkan:  Innebär att olika parter tillför sina specifika resurser, kompetenser 

och kunskaper för att man gemensamt ska lösa en uppgift.3 

Samordning:  Beskriver hur man ordnar saker och ting så att de hänger ihop. Det 

handlar om att skapa strukturer och processer som fördelar och 

kontrollerar resurser av olika slag i och mellan organisationer.4  

Styrning Begreppet används för att beskriva i vilken utsträckning som den 

politiska och administrativa ledningen inom berörda organisationer 

aktivt tar ställning för samverkan.5 

Situationell prevention:  Innefattar de åtgärder som minskar antalet situationer som kan 

resultera i brottslighet. Det kan också handla om situationer där det 

                                                 
1 Lipsky, Michael (2009). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage 

Foundation: New York 
2 Bodén, Veronica. Johanson, Matilda (2012) Västra Götalandsmodellen. Sociala risker i risk och 

sårbarhetsanalyser – en vägledning. Rapport 2012:01. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, s. 3  
3 Berg, Greta, et. al (2010) Samverkan i Lokalt Brottförebyggande Arbete. Brottsförebyggande rådet, 

Rikspolisstyrelsen & Sverige Kommuner och Landsting, s. 11 
4 Lindberg, Kajsa (2009). Samverkan. Libris AB, s. 22 
5 Berg, et.al (2010), s. 141 



 

 

lätt uppstår friktioner mellan personer, som i sin tur kan leda till våld 

och andra brottsliga handlingar.6   

Social prevention:  De åtgärder, ofta långsiktiga som påverkar en persons benägenhet att 

begå brott. Oftast riktas arbete med social brottsprevention mot barn 

och ungdomar.7 

Utvärdering:  Noggrann bedömning i efterhand av t.ex. utfall, slutprestationer, 

förvaltning och beslutsinnehåll. Samt organisering av offentlig och 

privat verksamhet, vilket ska spela en roll i praktiska 

beslutssituationer.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Brottsförebyggandet rådet, 2014. ”Arbeta brottsförebyggande” 
7 Ibid. 
8 Vedung, Evert (2009). Utvärdering i Politik och Förvaltning. 3:e upplagan. Studentlitteratur, s. 22 
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1. INLEDNING 

Trygghet är ett begrepp som har fått allt större uppmärksamhet under senare år. Begreppet har fått 

ett ökat inflytande i samhället då ämnet diskuteras i högre utsträckning inom politiken, media och 

bland allmänheten. Trygghet kan innebära en rad olika saker beroende på vilket sammanhang det 

handlar om, och det kan skilja sig brett mellan olika verksamheter. Men trygghetens definition 

handlar främst om individens upplevelse av sin egen säkerhet. Detta kan bland annat bero på 

rädslan och oron att utsättas för brott och ordningsstörningar, men även en känsla av kontroll och 

tillit till samhället och till andra människor. Samtidigt handlar det också om en tro på sin egen 

förmåga att förhindra och hantera konsekvenser som berör socioekonomisk ställning, 

uppväxtförhållanden och individens sociala situation.9   

Aktörer som är involverade i det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet har ett 

kontinuerligt behov att kunna samverka och dela erfarenheter för att gemensamt kunna arbeta 

effektivt med det förebyggande och trygghetsskapande arbetet på en lokal nivå. Arbetet består av 

två former av brottsprevention – social och situationell. Verksamheten inom skola, 

fritidsverksamhet, m.fl., utgör en viktig bas för den sociala preventionen. Medan den situationella 

mer handlar om insatser som ska förhindra situationer i stadsområden som kan leda till brott.10     

Brottsprevention ska ses som en viktig gemensam uppgift då bidraget från var och en kommer att 

utgöra den konstellation som tillsammans ska främja trygghet och säkerhet i samförstånd med de 

åsikter och kunskap som finns bland medborgarna. Därför ska detta ses i termer av ett långsiktigt 

engagemang hos kommunala förvaltningar, myndigheter och organisationer att arbeta med 

kontinuerlig utvärdering och uppföljning för att kunna förbättra livskvaliteten i området, snarare 

än en kortsiktig lösning.11 

                                                 
9 Tryggare Sverige, 13 mars 2014. ”Trygghetsdag i Sundsvall – Föreläsare: Magnus Lindgren”  
10 Botkyrka kommun, 11 juli 2008. ”Strategi för det trygghetsfrämjande arbetet i Botkyrka kommun”. 

Kommunledningsförvaltningen, s. 9 
11 Kitchen, Ted. Schneider. H. Richard (2002). Planning for Crime Prevention – A Transatlantic Perspective. 

Routledge: London & New York, s. 306  



 

2 

 

1.1 Problemformulering 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är ett kunskaps- och forskningsfält som har 

utvidgats i och med att har skett en ökning med efterfrågan om aspekter som berör trygghets- och 

säkerhetsaspekter i samhället, något som har trappats upp succesivt med framväxten av sociala 

medier och frekventa medierapporteringar. Dagens rådande problembild är inte längre i första hand 

att det saknas resurser, utan den stora utmaningen är istället att få de olika delarna inom fältet att 

kugga i varandra och utveckla ett effektivt samarbete mellan olika verksamheter.12  

 

Idag bedrivs denna form av arbete i majoriteten av landets 290 kommuner. Det är vanligt 

förekommande att arbetet genomförs i lokala brottsförebyggande råd där kommun och polis 

samarbetar utifrån lokala problembilder. I Brottsförebyggande rådets uppföljningar av samverkan 

mellan kommun och polis framhålls det dock att lokala analyser av problemområden kan förbättras 

och att fler lokala utvärderingar och uppföljningar behöver göras.13 

 

Ur Brottsförebyggande rådets rapport om samverkan mellan polis och kommun så lyfts svårigheter 

med samverkan fram då det är problematiskt att hålla uppe intresset internt och att få 

överenskommelser om samverkan prioriterad i det vardagliga arbetet. Denna typ av samverkan 

behöver förankras hos en rad olika samhällsaktörer för att arbetet ska kunna bli framgångsrikt.14 

Men detta kräver också att man lägger prioritet på att utvärdera och följa upp det arbete som 

genomförs för att utveckla både samarbetet mellan verksamheterna och trygghetsarbetet i sig.  

 

Som många andra verksamheter i samhället så har kommuner ett återkommande behov att 

samverka med myndigheter och organisationer för att effektivera användandet av mål och resurser 

som är kopplade till trygghetsarbetet. Kommunen med dess förvaltningar behöver ha en utpräglad 

medvetenhet om de problem som existerar runtom i stadsområdena så att man kan bestämma 

inriktningen av arbetet tillsammans med andra inblandade samarbetspartners, såsom 

polismyndighet, skola och socialtjänst.  

                                                 
12 Tryggare Sverige, 2014. “Kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete” 
13 Berg, Greta, et. al (2010) Samverkan i Lokalt Brottförebyggande Arbete. Brottsförebyggande rådet, 

Rikspolisstyrelsen & Sverige Kommuner och Landsting 
14 Brottsförebyggande rådet (2013) Samverkan mellan polis och kommun – Brottsförebyggande arbetet utifrån 

överenskommelser. Rapport 2013:5, ss. 10-11 
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Ett ansvar som ligger hos kommunens förvaltningar innefattar att kontinuerligt följa upp och 

utvärdera de insatser som genomförs på lokal nivå, samt att ha en aktiv omvärldsbevakning.15 

Problembakgrunden som är kopplat till denna studie är utvärderingsbehovet av lokala 

samverkansgrupper som varit aktiva under flertalet år men inte fått någon form av extern kritisk 

granskning.   

 

En annan central aspekt som kommer att problematiserats i denna studie är de deltagare i form av 

poliser, socialtjänstemän, rektorer, fritidsledare, m.fl., som ingår i dessa lokala samverkansgrupper. 

Dessa deltagare kommer från olika myndigheter och organisationer, men deras arbetssituation 

gentemot medborgare har gemensamma beröringspunkter då deras arbetssituation som 

gräsrotsbyråkrater innebär en centraliserad position i lokalsamhället med stort ansvarsutkrävande 

och hög arbetsbörda.16 Gräsrotsbyråkraterna har en viktig roll i lokala stadsområden, och det ligger 

därför ett ansvarsutkrävande bland kommuner och myndigheter att behöva nyttja dessa resurser för 

att skapa en effektiv samverkan inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 

Sundsvall kommun.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats bygger på ett uppdrag att utvärdera de lokala trygghetsgrupperna i Sundsvalls 

kommun. Metoden är intervjuer med deltagande aktörer i trygghetsgrupperna, och 

fältobservationer inom trygghetsarbetet som bedrivs i kommunen. I fokus är samverkansprocessen 

som bedrivs på kommunal nivå för det trygghetsskapande arbetet som innefattar deltagare från bl.a. 

kommunens förvaltningar, närpolisen, skolväsendet, socialtjänst, bostadsbolag och trossamfundet.  

Förhoppningen är att min utvärdering ska kunna nå ut till berörda verksamheter som i sin tur ska 

ha möjlighet att komma till tals och framföra sina synpunkter. Som en del av slutprodukten så 

presenteras utvärderingen för uppdragsgivaren och trygghetsgrupperna. I och med presentationen 

så ska även ett diskussionsforum vara öppet för att alla ska ha en möjlighet att diskutera och 

                                                 
15 Botkyrka kommun, 11 juli 2008. ”Strategi för det trygghetsfrämjande arbetet i Botkyrka kommun”. 

Kommunledningsförvaltningen, s. 8 
16 Lipsky, Michael (2009). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage 

Foundation: New York, ss. 3-4 
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kritisera utvärderingsresultatet. Detta ger utvärderingen ytterligare legitimitet och utvärderingen 

stannar inte bara vid pappersprodukt, utan förutsätter istället ett bredare engagemang och kritisk 

diskussion. Till följd av detta så är mitt övergripande syfte att analysera hur denna nya form av 

lokalt sammansatta trygghetsgrupper fungerar i teorin och praktiken. Specifikt fokus ligger på 

gräsrotsbyråkraternas roll och därför undersöks och analyseras gräsrotsbyråkraters roll och 

arbetssituation inom det trygghetsskapande arbetet som bedrivs i kommunen.        

Följande frågeställningar ställs: 

1.  Hur arbetar trygghetsgrupperna – och vad upplever de ha fungerat bra respektive mindre bra? 

    – Vilka är involverade i arbetet? Vilka är de uppsatta målen och metoder samt resurser används? 

 

2.  Har omvandlingen från BRÅ-grupper till Trygghetsgrupper påverkat gräsrotsbyråkraternas 

individuella arbetssituation och gruppernas arbetssituation? 

     – Hur kan detta förklaras utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater? 

 

3. Vilka styrkor och brister går att finna i gruppernas styrning och samverkan, och vad inom teorin 

kan förklara orsakerna till dessa?  

    

1.3 Tidigare forskning 

Arbetet med BRÅ-grupper på kommunal nivå har blivit allt mer omfattande under de senaste två 

decennierna. Under de senaste åren har det växt fram en allt större uppmärksamhet gällande 

trygghetsbegreppet, både sett till individen och för samhället i stort. När olika verksamheter 

samverkar på lokal nivå så har det har under årens lopp visat sig allt tydligare att trygghetsfrågor 

och brottsförebyggande arbete ska kopplas ihop för främja utvecklingen i kommuner.  

Tryggare och Mänskligare Göteborg var ett utvecklingsarbete som bedrevs under åren 2001 - 2011 

i Göteborg. Under denna tidsperiod var det Göteborgs trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 

råd som byggde på en bred samverkan och med en kansligrupp knuten till sig. De har bland annat 

arbetat fram en guide om trygghetsundersökningar. Denna guide fokuserar på att hantera 

undersökningar som berör trygghet, säkerhet och brottslighet. Den lyfter bland annat fram 
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betydelsen av att de lokala brottsförebyggande råden skaffar sig möjligheter att utvärdera resultaten 

av sitt arbete.17 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i samarbete med Brottsförebyggande 

rådet och Rikspolisstyrelsen arbetat fram en handbok som fokuserar på arbetsprocessen för 

samverkan i det lokala brottsförebyggande arbetet på kommunal nivå. I denna handbok tas det upp 

erfarenheter från samverkansprojekt utifrån överenskommelser som har tagits mellan kommun och 

polis i Arvidsjaur, Västerås, Emmaboda och Landskrona under de senaste åren.18  

Den konstellationen som har upprättats i Sundsvalls kommun med ett strategiskt trygghetsråd och 

lokala trygghetsgrupper är till följd av en omvandling från det brottsförebyggande perspektivet, till 

att lägga mer fokus på det trygghetsskapande perspektivet som inkluderar alla medborgare i 

stadsområdena. En aktör som anses vara föregångare till detta är Botkyrka kommun som sedan ett 

flertal år tillbaka har utvecklat det trygghetsskapande arbetet utifrån kommun, förvaltning och 

medborgarperspektiv. Den har utgått från grundtanken att säkerhet, trygghet, brottsförebyggande 

och främjande insatser ger ett ändrat perspektiv, något som bland annat bottnar i social och 

situationell prevention i kombination med risk- och skyddsfaktorer.19  

Botkyrka kommuns samordning av lovverksamhet består utav kultur och fritidsförvaltning och 

trygghetsamordnare, och under dessa finns en styrgrupp och samverkansgrupp, samt 

områdesgrupper. Botkyrka kommun jobbar utifrån två perspektiv inom verksamheten: 

förebyggande och främjande. Det förebyggande konceptet handlar om att jobba 

brottsförebyggande och minska skadegörelsen. Medan det främjande arbetet handlar om att skapa 

ökad trivsel och utveckling, med inriktning mot att inkludera den breda massan ute i samhället.20 

Detta koncept är en föregångare till varför Sundsvalls kommun under årens lopp har skiftat 

perspektiv och mer börjat satsa på ett gemensamt trygghetsskapande arbete mellan olika 

myndigheter, verksamheter och organisationer i stadsdelar och bostadsområden. Sundsvall är ett 

av fåtal kommuner som har lanserat att trygghetsskapande arbete som omfattat hela kommunen, 

och på så sätt ersatt det brottsförebyggande arbetet. Arbetet med att ställa om från 

                                                 
17 Heber, Anita (2008). En guide till Trygghetsundersökningar om brott och trygghet. Tryggare och Mänskligare 

Göteborg, ss. 3, 7 
18 Berg, Greta, et. al (2010) Samverkan i Lokalt Brottförebyggande Arbete. Brottsförebyggande rådet, 

Rikspolisstyrelsen & Sverige Kommuner och Landsting, s. 8  
19 UR Samtiden -Det urbana våldet, 2009. ”Trygghetsfrämjande arbetet i Botkyrka – Föreläsare: Beyron Ahxner”.  
20 Ibid. 
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brottsförebyggande till trygghetsskapande perspektiv skapar därför ett än viktigare behov att kunna 

utvärdera hur denna omvandling har fortlöpt och vad som kan förbättras och utvecklas i framtiden.  

1.4 Avgränsning 

Det finns fjorton trygghetsgrupper runtom i Sundsvall kommun, och jag har i samråd med 

kommunens trygghetssamordnare valt att intervjua deltagare från sju av de fjorton 

trygghetsgrupperna. Att välja ut aktörer från alla grupper var inte aktuellt då det skulle bli för 

mycket data att sammanställa och analysera. I det stora hela så har jag kunnat täcka av den breda 

skara av aktörer som finns representerade inom trygghetsgrupperna. Socialtjänsten var dock den 

aktör som inte fanns representerad under intervjuerna. Detta berodde främst på tidsbrist, och att det 

intervjutillfälle som dök upp hamnade för långt fram i tiden. Socialtjänstens bortfall kan anses vara 

en mindre missräkning då deras närvaro och roll i lokalsamhället och grupperna är av betydelse att 

kunna belysa.   

Utvärderingen ska placeras inom området för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i 

lokalsamhället, i detta fall Sundsvalls kommun. Även om det kunde vara intressant att undersöka 

vad som har gjorts sett till åtgärder runtom i kommunen. Det strategiska trygghetsrådet i Sundsvalls 

kommun har en ledande och viktig position för det trygghetsskapande arbete som bedrivs i 

kommunen. Men eftersom denna uppsats har uppdraget att utvärdera de lokala trygghetsgrupperna 

så blev det logiskt att begränsa fokus på denna del av trygghetsarbetet i Sundsvall. Rådets betydelse 

för grupperna kommer dock att lyftas i viss mån i uppsatsens analys- och resultatdel.  

1.5 Disposition  

Det första avsnittet i uppsatsen består av en inledning och problemformulering där 

trygghetsbegreppet kopplat till samhällsutvecklingen konkretiseras. Det diskuteras även om 

betydelsen av utvärderingar av organisationer och projekt inom offentlig verksamhet. Kapitlet tar 

även upp tidigare forskning inom området för trygghetsskapande arbete i offentligheten. Det andra 

avsnittet består av uppsatsens analytiska ramverk som innefattar teorier om utvärderingskonceptet, 

samverkansbegreppet, samt Lipskys begrepp om gräsrotsbyråkrater. Operationalisering sker även 

i slutet av varje teori. Det tredje avsnittet innehåller uppsatsens metodologiska angreppssätt med 

fokus på utvärdering, deltagande observationer och kvalitativa intervjuer Det fjärde avsnittet 

innehåller översiktlig fakta för trygghetsarbetet i Sundsvall kommun, som även innehåller 
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trygghetsgruppernas mål och avtal. Det femte avsnittet innehåller uppsatsens analys- och 

resultatdel. Här kopplas uppsatsens metod, teori och empiri samman. Slutsatser presenteras i det 

sjätte avsnittet, som även innehåller forskningsbidrag och teoretiska och metodologiska 

reflektioner. Slutligen ges rekommendationer inför det fortsatta trygghetsskapande arbetet i 

Sundsvall kommun. 
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2. ANALYTISKT RAMVERK 

Detta avsnitt innehåller det analytiska ramverket som ligger till grund för uppsatsens analys- och 

resultatavsnitt. Den första delen av det analytiska ramverket består av utvärderingsbegreppet och 

dess betydelse för denna uppsats. Den andra delen av ramverket handlar om det breda 

samverkansbegreppet, med särskilt fokus på begreppet samverkansstyrning och dess betydelse för 

tvärsektoriella grupper och organisationer. Den tredje delen består av Michael Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater och deras komplexa arbetssituation i samhället.  

2.1 Vad är en utvärdering? 

“Practitioners have to believe in what they are doing; evaluators have to doubt.” 21 

 

Utvärderingar förekommer idag främst bland offentliga aktörer, och det är ett användbart verktyg 

för utveckling och lärande. Samtidigt är det viktigt att ta i beaktning utvärderingsmetoder, 

utvärderarens roll, utvärderingars syfte och vad som egentligen kan uppnås utifrån utvärderingars 

resultat. Inom statsvetenskapen så fokuseras analyser på utvärderingens förutsättningar inom 

offentlig verksamhet i form av policyfrågor, politiska målprioriteringar och på utfall av politiska 

beslut och förvaltningsbeslut. I fokus för analyserna står ofta den rationella policykedjan; 

beredning, beslut, genomförande, utvärdering, återkoppling, ny beredning. Man ser alltså 

utvärdering som starkt kopplad till styrning.22 Statsvetaren Evert Vedung beskriver att en 

utvärdering ska anses vara en noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller 

förvaltning i offentliga verksamheter.23 I grunden är utvärdering ett viktigt analytiskt 

tillvägagångssätt i allt disciplinerat tänkande och praktiskt handlande. 

  

Syftet bakom en utvärdering varierar beroende på vem som formulerar det. Utvärderingen kan 

formuleras på en överordnad organisationsnivå, exempelvis av politiker eller ledningen. Den kan 

                                                 
21 Weiss, H. Carol (1972) Evaluation research: methods for assessing program effectiveness. Englewood Cliffs, N.J: 

Prentice-Hall.  
22 Karlsson, Ove (1999) Utvärdering – Mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Svenska 

kommunförbundet, s. 21 
23 Vedung, Evert (2009). Utvärdering i Politik och Förvaltning. 3:e upplagan. Studentlitteratur, s. 20 
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också formuleras av de berörda själva inom en verksamhet, exempelvis personal och brukare.24 

Utvärderingens centrala uppgift är att uttrycka ett värdeomdöme om sitt utvärderingsobjekt. Det 

bör vara en kritiskt granskande verksamhet som kan komma in under eller efter den insats som man 

vill bedöma. Uppgiften är inte enbart att beskriva, kartlägga eller mäta en attityd, snarare ska målet 

vara att försöka gå djupare och ifrågasätta det som tas för givet och hålls som självklart. Det handlar 

även om att öka medvetenheten och se samtliga aspekter, värden och kvaliteter hos det som 

utvärderas. Detta kräver i sin tur ansträngning och prövning även av ens egna värderingsgrunder.25 

Det är även viktigt att förstå skillnaden mellan en uppföljning och en utvärdering. De representerar 

olika sätt att ta fram kunskap och har olika syften. En uppföljning beskriver vad som har hänt 

medan en utvärdering förklarar varför, och den ska ge en bredare kunskap om generella fenomen. 

Syftet med en utvärdering är att ge en djupare förståelse av vissa fenomen. Skillnaden är därmed 

det värderande inslaget.26  

2.1.1 Rollen som utvärderare  

Eftersom det inte finns någon enhetlig utvärderingsmall så påverkar valet av utvärderingens modell 

och strategi utvärderarens roll. Grundtanken med en utvärdering bottnar i att det utförs arbetet åt 

en uppdragsgivare, internt eller externt. I detta utvärderingsarbete står Sundsvall kommun som 

uppdragsgivare till mig. Eftersom kommunen har anlitat mig som student för detta arbete så 

definieras min roll som extern utvärderare. De positiva aspekterna gällande rollen som extern 

utvärderare innefattar att personen i fråga inte har några bindningar till verksamheten, tack vare 

detta så kan utvärderaren hålla en mer neutral och nyanserad ställning. Detta innebär att den externa 

utvärderaren kan ha distans till det som sker och överblicka fler verksamheter än den som 

utvärderas. Det finns också en god chans att den externa utvärderaren har goda kunskaper i 

forsknings- och undersökningsmetodik, samt i rapportskrivning och resultatspridning. Från en mer 

negativ synvinkel har den externa utvärderaren en bristande kännedom om verksamheten som 

personen i fråga befinner sig inom. Det kan även röra sig om brist på engagemang i de idéer som 

ligger bakom försöket. Till sist är det viktigt att lyfta fram svårigheten för den externa utvärderaren 

                                                 
24 Karlsson, Ove (1999). Utvärdering - Mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Svenska 

Kommunförbundet, nr. 3, s. 83 
25 Karlsson, (1999), s. 17 
26 Ekonomistyrningsverket (2005). Att beställa utvärderingar – en vägledning.   

(2005:26). Stockholm: Ekonomistyrningsverket, s. 5 
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att anpassa resultaten så att de är praktiskt direkt användbara i verksamheten, med andra ord 

bristande lokal legitimitet i resultatet.27 

Idag finns det ett växande behov av kunskap om brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

arbete. Ett sätt att bygga upp och sprida den kunskapen är att dokumentera och utvärdera 

verksamheter och projekt inom dessa områden. Genom att utvärdera åtgärder och projekt kan man 

se vad som har fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Det går också att ta reda på om 

åtgärder eller projekt lett till de förväntade effekterna eller fått några eventuella sidoeffekter. 

Utvärderingen kan sedan ligga till grund för det fortsatta arbetet och användas till att förbättra 

åtgärder och aktiviteter.28  

 

Som tidigare nämnt så kommer jag att utvärdera de lokala trygghetsgrupperna som har varit aktiva 

sedan år 2011 i Sundsvall kommun. Eftersom kommunen övergick från BRÅ-grupper till 

Trygghetsgrupper via beslut som togs under 2011 så har det funnits en vilja hos kommunens 

trygghetssamordnare och kultur- och fritidsförvaltningens chef att använda sig av en extern 

utvärderare som är knuten till relevanta akademiska studier.  

Utvärderingen är viktig för att kommunen och andra verksamheter som är aktiva i det pågående 

trygghetsarbetet ska kunna få en klar bild av hur trygghetsgruppernas arbete har fungerat och 

utvecklats under de senaste åren. Som en del av det analytiska ramverket så ska jag som extern 

utvärderare gå på djupet och ifrågasätta det som i den dagliga verksamheten tas för givet inom 

kommun och trygghetsgrupper. Användandet av denna utvärderingsdesign ska öka medvetenheten 

både på en akademiskt plan och för den kommunala verksamheten. Utvärderingen är också viktigt 

för att kunna belysa samtliga aspekter, värden och kvaliteter som är sammankopplade med de 

lokala trygghetsgrupperna och utvecklingen av trygghetsskapande arbete i Sundsvalls kommun.    

2.2 Samverkan i teori och praktik 

Samverkansbegreppets innebörd är högst svårfångad, då samverkan kan betyda olika saker för 

olika personer i olika sammanhang. Kajsa Lindberg lyfter i sin bok ”Samverkan” fram att 

                                                 
27 Karlsson (1999), s. 86 
28 Brottsförebyggande rådet, 2014. ”Följa upp och utvärdera” 
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begreppet samverkan i grunden är en social företeelse som förutsätter en interaktion mellan 

människor. Närmare bestämt att människor möts och gör något tillsammans.29 I boken ”Samverkan 

– himmel och helvete” resonerar författaren Berth Danermark kring samverkansarbetets olika delar 

och argumenterar för vikten av att kunna samtala om arbetets svårigheter utan att blanda in begrepp, 

som exempelvis personkemi. Boken är främst riktad till personer som arbetar inom skola, 

socialtjänst och sjukvård, men resonemanget är högaktuellt för en bred skara organisationer och 

verksamheter i samhället. Danermark menar på att samverkan innebär att man tillsammans med 

andra aktörer med olika bakgrund arbetar mot ett gemensamt mål. En optimal samverkan ska alltså 

ske genom målmedvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp med definierande problem och syften.30 Detta bygger på att organisationer 

samverkar för att de ska kunna genomföra och uppnå sådant som de har svårigheter att kunna klara 

av på egen hand.31 

2.2.1 Förutsättningar för samverkan 

Danermark urskiljer i sin bok tre centrala faktorer som ska identifieras, lyftas fram och diskuteras 

för att samverkan ska ha förutsättningar att bli framgångsrikt. Den första faktorn är kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer. Med detta menas att det finns olika kategorier av yrkesverksamma 

inblandade i samverkan. Deras utbildning ser olika ut och de har olika syn på problem och olika 

sätt att förklara vilket leder till att de har olika tankar om hur problem bör angripas och lösas. Den 

andra typen av faktorer innefattar att det finns olika regelverk för de olika yrkeskategorierna måste 

identifieras, lyftas fram och diskuteras inklusive de formella och informella regler som de olika 

kategorierna har. Även om de arbetar i samma organisation kan lagstiftning, regler (formella eller 

informella), och avtal skilja sig väldigt mycket bland de inblandade. Den sista typen av faktorer 

som framhålls som viktiga att ha i åtanke är de inblandades organisatoriska situation. Olika 

organisationer ser naturligtvis olika ut och problem kan uppstå på grund av det, men även om de 

inblandade finns inom samma organisation kan situationerna se väldigt olika ut.32 

 

                                                 
29 Lindberg, Kajsa. (2009) Samverkan. Liber AB, s. 11 
30 Danermark, Berth (2000). Samverkan – himmel eller helvete. Stockholm: Gothia, s. 15   
31 Lindberg (2009), s. 29 
32 Danermark (2000), ss. 12-13 
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Samverkan är en högst avgörande komponent för organisationer och verksamheter som är i behov 

av att kunna arbeta gränsöverskridande. Det ställer stora krav både på att värna om organisationens 

egna intressen, och på att stödja gemensamma intressen med andra parter. Att kunna samverka med 

en annan aktör kräver att det finns ett stående engagemang hos båda parter. Det går inte att 

samverka utan att avsätta tid, personal och pengar. Ett av de grundläggande syftena med samverkan 

är att kunna utnyttja resurser bättre och undvika dubbelarbete. Om det inte finns tillräckliga resurser 

riskerar gruppens diskussioner att fastna vid att man försöker ge varandra ansvaret för vissa 

problemområden istället för att samverka.33 En god samverkan kräver även kännedom om den 

andra partens organisatoriska och resursmässiga förutsättningar. I en samverkansprocess är det 

viktigt att både kunna respektera varandras olikheter och ta vara på varandras kunskaper och 

erfarenheter. Ett tydligt exempel på detta i Sverige är polisen och den kommunala verksamheten 

som är två organisationer som i grund och botten är väldigt olika. Polisen är en 

tjänstemannaorganisation med snabba beslutsgångar, medan kommunen i högre grad är en politiskt 

styrd organisation med många skilda uppdrag.34   

2.2.2 Samverkansstyrning 

Under de senaste decennierna har en ny strategi av styrning inom offentlig förvaltning växt fram 

vid namnet ”collaborative governance”. Den svenska benämningen för denna strategi går under 

namnet samverkansstyrning. Som teori kan begreppet spåras tillbaka till studier om mellanstatligt 

samarbete som uppstod under 1960-talet.35 Samverkansstyrning kan definieras som ett styrande 

arrangemang där en eller flera offentliga myndigheter direkt aktiverar icke-statliga aktörer i en 

kollektiv beslutsprocess som är formell och konsensusorienterad. Samverkansstyrning sammanför 

på så vis offentliga och privata intressenter till ett kollektivt forum där man tar gemensamma beslut 

som ska kunna gynna alla deltagande parter.36  

Emerson et al. menar på att denna kollektiva beslutsprocess aktiverar människor inom offentliga 

myndigheter, samt den offentliga och privata sektorn att genomföra ett offentligt ändamål som 

                                                 
33 Danermark (2000), s. 31 
34 Ibid, s. 31 
35 Emerson, Kirk et al. (2011). ”An Integrative Framework for Collaborative Governance”, i Journal of Public 

Administration Research and Theory. Oxford University Press, s. 3 
36 Ansell, Chris. Gash, Alison. (2007) “Collaborative Governance in Theory and Practice”, i Journal of Public 

Administration Research and Theory. Oxford University Press, s. 544  
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annars inte hade kunnat åstadkommas. Denna definition möjliggör för samverkansstyrning att 

användas som en bredare analytiskt konstruktion inom offentlig administration.37 Emerson har 

vidareutvecklat definitionen med samverkansstyrning till att lyfta fram en så kallad multipartner 

styrning som inkluderar samverkan mellan staten, offentliga- och privata sektorn och 

civilsamhället.38 Här fokuseras det på tre stycken interagerande komponenter inom 

samverkansdynamiken: principfasta förhållanden, gemensamma mål och förmågan till 

gemensamma åtgärder.39  

I denna studie kommer två av de tre komponenterna (principfasta förhållanden och gemensamma 

mål) att vara beståndsdelar för att kunna analysera och förklara den typ av samverkansstyrning som 

råder kring Sundsvalls lokala trygghetsgrupper. Principfasta förhållanden sker över tid och kan 

inkludera olika intressenter som möts antingen genom fysiska möten eller virtuellt. Detta kan ske 

exempelvis inom tvärorganisatoriska nätverk eller via offentliga/privata möten. Genom 

principfasta förhållanden kan personer med olika innehåll, relations- och identitets mål arbeta över 

sina respektive institutionella, sektoriella eller jurisdiktion gränser för att lösa problem, konflikter 

eller skapa värdefulla förbindelser.40 Deltagare inom principfasta förhållanden kan komma från 

t.ex. offentliga myndigheter, företag, gräsrotsorganisationer, eller från allmänheten i överlag. I och 

med att variationen bland deltagarna oftast är stor så existerar det en bred uppsättning av 

individuella attityder, värderingar, intressen, och kunskaper med koppling till de uppdrag, kulturer 

och mandat hos organisationerna som individerna representerar.41  

När det gäller gemensamma mål så definierar Emerson detta som en självförstärkande cykel av 

fyra element: ömsesidigt förtroende, förståelse, intern legitimitet och engagemang. Utvecklandet 

av förtroende sker över tid i och med att deltagande parter arbetar tillsammans och lär känna 

varandra för att på så vis bevisa för varandra att man är förnuftig, förutsägbar och pålitlig.42 

Ömsesidig förståelse möjliggör personer kan uppenbara sig för andra och på så sätt bli sedd och 

kunna uppskatta varandras olikheter. Betydelsen av förståelse hänvisar till förmågan att förstå och 

respektera andra personers position och intressen även i skeenden när det inte råder konsensus inom 

                                                 
37 Emerson et al. (2011), s. 2 
38 Ibid, s, 3 
39 Ibid, s.10 
40 Ibid. 
41 Ibid, s. 11 
42 Ibid, s. 13 
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gruppen. Den interna legitimiteten innebär att deltagarna inom gruppen är pålitliga och trovärdiga 

med kompatibla och ömsesidiga intressen, detta motiverar i sig den pågående 

samverkansprocessen.  

Det fjärde och sista elementet, delat engagemang, möjliggör deltagare att korsa de organisatoriska, 

sektoriella, och juridiska gränserna som tidigare separerade dem. Detta skapar på så sätt ett 

gemensamt vägval.43 Samverkan förutsätter att det finns en struktur för ömsesidig styrning och 

kontroll. En sådan kontroll bör omfatta, inte bara vad som genomförs, utan även hur det har gjorts 

och varför. Styrning handlar om att ge samverkan legitimitet och att förtydliga deltagande aktörers 

roller, mandat och befogenheter.44  

 

Valet av Emersons teori om samverkansstyrning anses som passade då uppsatsen fokuserar på en 

lokal samverkansprocess som omvandlades under år 2011 då Sundsvalls kommun iscensatte 

projektet Utveckling av trygghetsskapande arbete i Sundsvall kommun.45 Detta har bland annat 

resulterat i en överenskommelse mellan Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommun kring 

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. I denna överenskommelse fastställs bland 

annat att de båda aktörerna ska vara representerade i det nuvarande trygghetsrådet, samt de lokala 

trygghetsgrupperna.46 Förhoppningen är att belysa den omfattande samverkansprocess som 

bedrivits på inom Sundsvalls kommun med de lokala trygghetsgrupperna som är knutna till 

bostadsområden. När grupperna omvandlades från brottsförebyggande grupper till 

trygghetsgrupper.  

Förslaget till hur kommunens trygghetsskapande arbete skulle utvecklas togs fram av kultur- och 

fritidsförvaltningen. Beslutet blev att fler aktörer skulle aktiveras, trygghetsgrupperna skulle ges 

                                                 
43 Emerson et al. (2011), s. 14 
44 Berg, et al. (2010), s. 30  
45 Näsman, Ulla & Strandin, Anna-Lena. 2014-01-07. ”Slutrapport av projektet Utveckling av trygghetsskapande 

arbetet i Sundsvall kommun m med dnr B3.3-0294/2011” Kultur- och Fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun 
46 Perssson, Lars & Åslund, Tomas. 2011-02-22. “Överenskommelse mellan Sundsvalls närpolisområde och 

Sundsvalls kommun kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet”. Polismyndigheten i 

Västernorrlands län & Sundsvalls kommun 
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tydliga uppdrag och mandat, samt att kommunala företrädare arbete i trygghetsgrupperna skulle 

vara obligatoriskt och knutet till tjänsten.47 

Valet av teorin bottnar i kommunens beslut att fokusera på trygghet som helhetsbegrepp. Detta har 

inneburit att kommunens beslut att skapa trygghetsgrupper har sammanfört offentliga och privata 

intressenter till ett kollektivt forum där gemensamma beslut ska fattas som ska gynna deltagarnas 

arbetssituation och stadsdelen i sig. För att kunna applicera samverkansstyrnigens betydelse för 

trygghetsgrupperna och de deltagande aktörerna så används komponenterna principfasta 

förhållanden och gemensamma mål för att applicera på datan som har samlats in från intervjuerna 

med gruppernas olika deltagare. 

2.3 Gräsrotsbyråkrati 

När jag erhöll uppdraget att utvärdera Sundsvalls kommun lokala trygghetsgrupper så föll det 

naturligt att jag behövde en teori som skulle fokusera på nyckelaktörer som arbetar på lokal nivå 

och i direkt kontakt med medborgare. Därmed föll valet på att använda mig utav statsvetarens 

Michael Lipskys teori om gräsbyråkrati. Lipsky myntade begreppet ”street-level bureacracy” för 

första gången i en vetenskaplig artikel år 1969, och begreppet slog igenom på bredd front i början 

av 1980-talet då Lipsky släppte sin numera väletablerade bok ”Street-level Bureaucracy: Dilemmas 

of the individual in public services”. Begreppet har under årens lopp översatts till 

”gräsrotsbyråkrati” på svenska. Lipskys teori utvecklades främst utifrån hans intresse för politik 

och policyimplementering.  

Policyimplementering kan analyseras från olika forskningsperspektiv: ”top-down” bottnar i 

organisationsbyråkratin, medan ”bottom-up” betraktar att policys skapas i ett komplext område av 

krav och spänningar bland företagsamma fältarbetare på gräsrotsnivån. Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkratin placeras inom kategorin för ”bottom-up”, då han enligt många forskare anses 

vara grundaren till detta perspektiv.48 Lipsky avsikt med teorin är att visa den stora skillnaden 

                                                 
47 Näsman, Ulla. 2011-09-12 “Sammanträdesprotokoll - § 272 Trygghetsarbete I Sundsvalls kommun, MRP-uppdrag 

VO, 2011” Sundsvalls kommun.  Kommunstyrelsen, ss. 31-32 
48 Evans, Tony, (2011), “Professionsals, Managers and Discretion: Critquing Street-Level Bureaucracy” i British 

Journal of Social Work (2011) Vol 41. Oxford University. s. 369.  
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mellan vad toppskiktets policys påstås göra, och vad som egentligen händer på gräsrotsnivån när 

policys genomförs.  

Mot bakgrunden av arbetsprocesser med stadsplanering lyfter Lipsky fram i sin teori att de 

byråkrater och tjänstemän som arbetar direkt med och mot människor, till exempel socialrådgivare, 

poliser, lärare och sjukvårdspersonal har ett stort svängrum att själva kunna utforma mål och 

arbetssätt i praktiken. Orsaken till det bottnar i de speciella villkor som gräsrotsbyråkraten arbetar 

under.49 Gräsrotsbyråkrater har i sina underordnande roller en stor och viktig inverkan på 

människors liv och rättigheter. De kan ge direkta offentliga förmåner genom tjänster, och även 

kunna medla mellan människor. Gräsrotsbyråkrater bestämmer även lämpligheten för huruvida 

medborgare ska kunna ta del av statliga förmåner.50     

Den enskilde gräsrotsbyråkraten levererar politiskt fattade beslut och tillhandahåller 

välfärdstjänster till enskilda medborgare. Gräsrotsbyråkraten blir därför central då det som 

medborgare får från staten är det som gatuplansbyråkraten överlämnar i sitt arbete.51 Poliser, 

socialarbetare och lärare är några aktörer som tillbehör kategorin gräsrotsbyråkrater i deras 

levererande av tjänster till medborgare. Deras arbetssituation kräver att de utövar handlingsfrihet i 

att fatta beslut på daglig basis när de interagerar med sina klienter och mot medborgare rent 

generellt i samhället. Lipsky visar på att begränsade resurser, såsom finansiering och tid kräver att 

gräsrotsbyråkrater utvecklar sitt sätt att bestämma vem de ska hjälpa och hur de kommer att få 

hjälp.52  

Lipsky belyser att det som avgör utövandet av gräsrotsbyråkratin är djupt rotat i strukturen av det 

arbete som utförs. Gräsrotsbyråkrater återspeglar karaktären av de rådande organisatoriska 

relationerna i samhället som helhet. Detta kan därför ses som ett primärt instrument för kontakten 

mellan staten och medborgarna. Gräsrotsbyråkrater förstärker i och med detta relationen mellan 

medborgare (både civila och arbetstagare), och staten i sig. Dessa observationer bidrar till vår 

förståelse av stabiliteten i institutionerna och deras lyhördhet för betydande verksamhetsreformer.53 

                                                 
49 Lipsky, Michael (1980). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage 

Foundation: New York, ss. 3-4 
50 Lipsky (1980), s. 4, 6 
51 Ibid, s. 13 
52 Lipsky (1980), s. xii 
53 Lipsky (1980), s. 192 
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Det är viktigt att belysa att gräsrotsbyråkraterna i många fall kan ha stor inflytelse att vara med och 

påverka policybesluten som tas av politiker. Orsaken till att gräsrotsbyråkrater i stor utsträckning 

har möjligheten att själva utforma ”policyn” i praktiken bottnar i de speciella villkor som man 

arbetar under. De danska forskarna Sören Winter och Vibeke Lehmann Nielsen har sammanställt 

en tabell som belyser och konkretiserar kännetecken och konsekvenser för gräsbyråkraters rådande 

arbetssituation i samhället.  

Kännetecknande för gräsbyråkraternas 

arbetssituation 

Konsekvenser 

Gräsbyråkraternas arbetsområde är inte 

detaljrelaterat 

Gräsrotsbyråkrater ska själv tolka regler 

och politiska beslut 

”Produktionen” sker i nära samarbete mellan 

gräsrotsbyråkratern och brukarna 

Gräsrotsbyråkraternas attityder till jobbet 

påverkas av den täta kontakten mellan 

brukarna 

Gräsrotsbyråkrater är inte lätta att ”övervaka” Gräsrotsbyråkrater tar över kontrollen av 

genomförandet av politiken 

Organisationen saknar för det mesta både kunskap 

och samsyn om vad som fungerar (hänsyn till 

metoder och prioriteringar). Resurser är begränsade 

 

Gräsrotsbyråkraterna upplever press från 

olika håll och att deras handlande konstant 

blir ifrågasatt 

Gräsrotsbyråkraterna är ämbetsmän som är 

anställda för att handla på vägnar av politiker 

Gräsrotsbyråkraterna förvaltar 

arbetsuppgifter och står till ansvar för 

beslut som de själva inte haft möjlighet att 

påverka 

Tabell 1.54 

Med tanke på studiens begränsande utrymme så kommer inte alla aspekterna vara aktuella för 

uppsatsen. De aktuella aspekterna gällande de gräsrotsbyråkrater som är i fokus handlar om: 

 Arbetsområdets komplicerade omfång (rad 1). 

                                                 
54 Winter, S.C. & Lehmann Nielsen, V. (2010) Implementering af politik, 2. oplag, Århus: Gyldendal Akademisk, s. 
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 Svårigheter gällande kunskap och samsyn om vad som fungerar (hänsyn till metoder och 

prioriteringar) inom organisationen (rad 4). 

 Förmågan att omvandla politikers policybeslut till aktioner i lokalsamhället (rad 5). 

Utöver betydelsen av personliga policybeslut så utvecklar gräsbyråkraten individuellt vissa 

riktlinjer för att kunna prioritera och utföra arbetet, och som i många avseenden kan liknas vid en 

policy. Denna policy är ofta resultatet av gräsrotsbyråkratens professionella identitet erhållen 

genom exempelvis akademisk eller organisatorisk utbildning. Gräsrotsbyråkraten kan dock 

uppleva sig själv som en kugge i ett större maskineri, då det är svårt att påverka de överordnande 

policybesluten och tilldelningen av resurser.55 

2.3.1 Resursproblem  

Lipsky belyser att resursproblem ska framhävas som en viktig aspekt gällande gräsbyråkratin. 

Detta beror på att beslutsfattare ofta är begränsade av kostnader för att erhålla information i 

förhållande till sina resurser, via deras förmåga att ta till sig information och genom otillgänglighet 

till information.56  

Villkoren för arbetet kan upplevas av gräsbyråkrater med brist på resurser och organisationsmål, 

och målen kan ofta framställas som motstridiga och tvetydiga. Resultatet av detta kan innebära att 

det uppstår situationer då gräsrotsbyråkrater arbetar med stora arbetsbördor i ett sammanhang av 

osäkerhet. Detta beror på att man arbetar med människor från olika bakgrunder, i situationer då 

man behöver kunna fatta snabba beslut, ofta under förhållanden med begränsad tid och information. 

Detta ska sättas in i förhållandet mot att de tjänster som gräsrotsbyråkratin ger ofta innehåller en 

obegränsad efterfrågan.57  

Ett återkommande problem för gräsrotsbyråkrater innefattar att tillgången på resurser ofta är 

otillräckliga. Eventuella ökningar av medel och resurser riskerar i samband med detta att begränsas 

på grund av tidigare ouppnådda efterfrågor, istället för att förbättra tjänstekvaliteten. Lipsky hävdar 

i och med detta att gräsrotsbyråkrater blir instängda i en ”cykel av medelmåttighet".58 Problemet 

                                                 
55 Löfgren, Karl (2012) Implementeringsforskning – En kunskapsöversikt. Malmö stad, ss. 9-10  
56 Lipsky (1980), s. 29 
57 Ibid, ss. 30-31 
58 Ibid, ss. 32-33, 38 
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med knappa resurser bottnar mycket i att det blir förvärrat av svaga definierade organisatoriska mål 

och orealistiskt höga förväntningar på offentliga myndigheter och deras personal. Till följd av detta 

så tenderar policymål att vara överambitiösa, tvetydiga eller motstridiga.59 

Resurser i form av kunskap, tillgång till kompetens och tid är en bristvara och gräsbyråkraterna har 

ofta hög arbetsbelastning och är utelämnade till att fatta snabba beslut på begränsad information. 

En lösning på både organisationens och byråkratens problem menar Lipsky är specialisering. 60 Via 

specialisering kan gräsrotsbyråkraten frigöra tid och resurser för de som inte längre behöver utföra 

uppgiften eller tillhandahålla kompetensen. De som blir experter och specialister behöver å andra 

sidan inte ta helhetsansvar utan kan koncentrera sig på den del av processen som de tilldelats.  

Lipsky lyfter dock även fram att det bör noga analyseras när kostnaden för att befria gräsbyråkrater 

från motsättningar och tvetydigheter genom specialisering är större än själva nyttan.61 

2.3.2 Mål- och prestationsmätning     

En annan central aspekt som Lipsky lyfter fram är mål- och presetationsmätning i relation till 

gräsrotsbyråkraternas arbetssituation. Här menar Lipsky att övervakning och kontroll ger en 

vägledning mot byråkratiska mål. Ju tydligare mål och desto bättre utvecklade prestandamått, desto 

bättre kommer vägledningen att vara. Men i motsatt riktning så innebär mindre tydliga mål och 

mindre preciserad feedback att fler individer inom en byråkrati tvingas vara på egen hand, något 

som försvårar den generella arbetssituationen. Tvetydighet, oklara mål och en avsaknad av 

lämpliga åtgärder inom gräsrotsbyråkratin är av grundläggande betydelse, inte bara för 

arbetstagarnas arbetslivserfarenhet, men även för beslutfattarnas förmåga att utöva kontroll över 

policy.62 

Byråkratins begräsningar inom detta område bottnar i argumentet att gräsrotsbyråkrater ska vara 

yrkesmänniskor vars höga standard, osjälviska beteende och självkontroll ska ha stort inflytelse på 

lokalsamhället. Men här kommer även begreppet ”who will watch the watchmen?” in i bilden. I 

mån och mycket så vakar gräsrotsbyråkrater över sig själva, och för att uppnå högsta grad av 

professionalitet måste kontrollen av yrkesgruppen komma inifrån de enskilda medlemmarna i 

                                                 
59 Ibid, s. 40 
60 Lipsky (1980), s. 146 
61 Ibid, ss.77-78  
62 Ibid, s. 146 
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gruppen, om det inte kan styras utifrån. I situationer då gräsrotsbyråkrater inte kan begränsas i deras 

dagliga funktion så måste självkontrollen bytas ut för utomstående byråkratiska kontroller. Lipsky 

menar därför att det finns ett viktigt sammanträffade då gräsrotsbyråkrater måste kontrollera sina 

egna prestationer och det upphöjande kravet att man verkligen är tillräckligt självständig och 

självreglerande för att kunna beviljas en högre grad av yrkesstatus.63        

 

För att operationalisera detta avsnitt om gräsrotsbyråkrater och deras betydelse på lokal nivå så ska 

det först fastställas att flertalet gräsrotsbyråkrater är med och deltar i trygghetsgrupperna och i det 

trygghetsskapande arbetet i kommunen. Detta i form utav polisinspektörer, rektorer, fritidsledare, 

fritidsgårdsföreståndare, m.fl. Gräsrotsbyråkrater är alltså en bred skara av tjänstemän som i sitt 

dagliga arbete har direkt kontakt med medborgare och även ett visst handlingsutrymme i utförandet 

av deras arbete. Dom har en viktig roll i lokalsamhällets utveckling då deras arbetsroll innefattas 

av den ständiga kontakten med människorna som bor och vistas i området. Ser man till 

trygghetsgruppernas konstellation så är gräsrotsbyråkraternas medverkan av stor betydelse för att 

grupperna ska kunna ha ett brett expertisområde. Detta handlar till exempel om polisen som driver 

det brottsförebyggande arbetet i samhället, och skolväsendet med dess utbildande och 

ansvarstagande roll för barn och ungdomar.  

Gräsrotsbyråkraterna utgör en viktig del för denna uppsats för att de omvandlar policybeslut till 

aktioner ute i lokalsamhället. Beslutet att inrätta trygghetsgrupper i kommunen har inneburit att 

deras arbetsområde har utökats. Detta kan skapa bättre grundförutsättningar för deras 

arbetssituation mot medborgarna via samarbete med andra deltagande aktörer i grupperna. Men 

även en högre arbetsbörda i och med deltagande, vilket kan försvåra gruppens arbetssituation. Detta 

förutsätter även att olika gräsrotsbyråkrater och andra aktörer behöver skapa gemensam kunskap 

och samsyn om vad som ska gälla angående metoder och prioriteringar inom grupperna.  

Två aspekter som också viktiga att ta i beaktning gällande gräsrotsbyråkraternas och deras 

medverkan i grupperna är resursproblem och mål- och presetationsmätning. Dessa två aspekter ska 

hjälpa till att analysera gräsrotsbyråkraternas arbetssituation i relation till de metoder, mål och 

                                                 
63 Ibid, s. 201 
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resurser som har varit aktuella inom grupperna. Detta görs i syfte för att undersöka betydelsen av 

gräsrotsbyråkrater rådande arbetsklimat och hur det påverkar deltagandet i en lokal trygghetsgrupp. 

Poliser, rektorer, fritidsledare m.fl. har ett stort ansvar gentemot sina klienter, och deras 

arbetssituation grundas mycket på att skapa ett fungerade nätverk runtom i stadsdelen. Annars 

tvingas gräsrotsbyråkratern att arbeta mer på egen hand, något som försvårar den generella 

arbetssituationen. Gräsrotsbyråkraternas arbetssituation bottnar i att nå en hög grad att arbeta med 

tydliga mål och genomförbara prestationer. I uppsatsens analys sätts detta i förhållande till hur 

deras allmänna arbetssituation har förändrats genom deltagandet i de lokala trygghetsgrupperna. 

Dilemmat med tillgången på resurser är också en viktig aspekt som i analysdelen konkretiseras 

genom gräsrotsbyråkraternas syn på mål och förväntningar som ställs inom deras egen 

organisation, samt vilka konsekvenser det har haft för trygghetsgrupperna.  
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3. METOD 

I detta avsnitt beskrivs studiens vetenskapliga metod, valet av utvärderingsdesign, samt hur 

genomförandet av datainsamlingen har gått till.  

3.1 Vetenskaplig metod 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren i fråga 

befinner sig i den sociala verklighet som analyseras. Detta inkluderar även att datainsamling och 

analys sker samtidigt och att forskaren försöker fånga såväl människans handlingar som 

handlingens innebörd. Det är viktigt att belysa att det inte finns någon allmänt tillvägagångssätt 

som anses vara det ”rätta” inom den kvalitativa forskningen. Hur en forskare väljer att gå tillväga 

kan bero på en mängd olika faktorer. Några exempel på dessa faktorer kan vara forskarens tro kring 

hur världen är beskaffad; läran om kunskap och hur den kan bli uppnådd; karaktären hos deltagarna 

i forskningen och den position och miljö som forskaren befinner sig i.64 

I denna studie förhåller jag mig till det iterativa förhållningsättet då jag har växlat mellan teori och 

empiriska observationer. Detta val gjordes med anledning av att teoretiska utgångspunkter kan 

utgöra ett hinder där teorier riskerar att mättas vilket begränsar studiens resultat så valdes det 

iterativa förhållningssättet. Detta förhållningssätt möjliggör att man kan växla mellan empiri och 

teori vilket ökar chansen till en mer nyanserad bild av individens upplevelser.65 Det iterativa 

tillvägagångssättet blir därför en naturlig del av en längre observationsstudie, vilket 

utvärderingsuppdraget åt Sundsvalls kommun är.  

3.2 Val av utvärderingsdesign 

Denna uppsats är en forskningsutvärdering som sammankopplar utvalda teorier i form av 

gräsrotsbyråkrater och samverkansstyrning. Förhoppningen med denna forskningsutvärdering är 

att den ska ge ny kunskap och vara tillgänglig för såväl Sundsvalls kommun som för andra aktörer 

som är involverade i det trygghetsskapande arbetet i samhället. De grundförutsättningar som ligger 

till grund för forskningsutvärderingen är att den ska bygga på tidigare forskning, vara systematiskt 

                                                 
64 Ritchie, Jane & Lewis, Jane (red) (2003) Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and 

Researchers. London: Sage Publications, s. 1 
65 Bryman, Alan. (2006). Samhällveteskapliga metoder. Malmö: Liber, s. 314 
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genomförd och redovisad samt genomsyras av en skeptisk hållning utan förutfattade meningar. För 

begreppet utvärdering finns flera definitioner, men en utvärdering ska i princip vara en noggrann 

efterhandsbedömning av genomförande, prestationer och utfall av det man utvärderar, gentemot 

vissa relevanta kriterier och med metoder som bottnar i det statsvetenskapliga forskningsområdet.   

Utvärdering och forskning har beröringspunkter. Speciellt i de fall där utvärderare, förutom att 

uttala sig om vad som är bra och dåligt, försöker att ange orsaker till problem och därmed tänkbara 

områden för åtgärder.66 Inom det statsvetenskapliga forskningsområdet kan det sägas att 

utvärderingar handlar om förutsättningar inom offentlig verksamhet i form av policyfrågor, 

politiska målprioriteringar etc., och på utfall av politiska beslut och förvaltningsbeslut. I fokus för 

analyserna står ofta den rationella policykedjan; beredning, beslut, genomförande, utvärdering, 

återkoppling, etc. Man ser alltså utvärdering som starkt kopplad till styrning.67 

3.3 Genomförande av metod och datainsamling 

Denna uppsats består främst av data som är inhämtat från tio djupintervjuer med gräsrotsbyråkrater 

och andra yrkesmänniskor som deltar i trygghetsgrupperna eller påverkar det trygghetsskapande 

arbetet i kommunen. För att jag skulle komma i kontakt med aktuella intervjupersoner så skickade 

kommunens trygghetssamordnare ut en förfrågan till aktörer inom diverse trygghetsgrupper som 

hon ansåg vara lämpliga att delta i dessa intervjuer. Intervjuerna genomfördes på personernas 

arbetsplatser runtom i Sundsvall kommun. Intervjuerna varade mellan 40-60 min. Denna tid 

efterhölls för att intervjupersonen skulle ha god tid att besvara och reflektera över frågorna i 

intervjumallen.68 Samtidigt var det viktigt att intervjuerna inte skulle dra ut på tiden, något som 

kan påverka svaren negativt. Att hålla på med en intervju en längre tid kan tyda på en viss brist på 

respekt för andra människor och deras andra arbetsuppgifter än min intervju. Det kan förstås också 

tyda på en brist i planeringen och genomförandet av intervjun. Det inspelade materialet från 

intervjuerna har transkriberats och systematiserats ut med fokus på att besvara och utveckla diverse 

underkategorier som presenteras i uppsatsens analys- och resultatavsnitt. 

                                                 
66 Karlsson, Ove (1999). Utvärdering – Mer än metod. Tankar och synsätt i utvärderingsforskning. Svenska 

Kommunförbundet, Ajour: nr 3, s. 19 
67 Ibid, ss. 20-21 
68 Se bilaga 1 
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3.3.1 Deltagande observationer 

Forskaren Jerome T. Murphy introducerar i sin bok utvärderingar av statliga program genom olika 

metoder inom fältarbete. Dessa metoder förknippar Murphy med datainsamlingstekniker såsom 

intervjuer, observationer och dokumentanalyser. Genom att ta metoderna i beaktningen så tvingar 

det ut utvärderaren på fältet för att han eller hon ska kunna skapa sig en så pass god och djupgående 

förståelse kring hur, vad och varför saker och ting händer. Målet blir därigenom att i första hand 

att få en förståelse för hur organisationen, programmet eller verksamheten fungerar i vardagen, för 

att på så sätt kunna förbättra det genom en systematisk utvärdering.69  

Fältobservationer är därmed en metod där man observerar människor på "riktiga" platser och 

situationer, till exempel på arbetsplatser, bostäder och andra offentliga platser i samhället. 

Fältobservationer underlättar för forskaren att förstå människors beteende, vanor, behov och 

sociala relationer i sin miljö. Denna typ av metod kan därför ge unik information eftersom man inte 

behöver förlita sig på andra verbala tolkningar av situationer, utan att man istället kan se det med 

egna ögon. Murphy belyser att när man genomföra fältobservationer så är det viktigt att få 

människor inom den studerade organisationen att tala öppet om aktuella aspekter inom deras 

arbetssituation. Det viktiga är att tänka strategiskt, men inte för överstrategiskt.  

Gällande beslut kring strategi bottnar mycket i känsla och omdöme, med perspektiv till dem som 

blir utvärderad.70 Ett fastställande vid observationer är att olika människor kommer att samarbeta 

för en mängd av olika komplexa orsaker som återkommande inte är uppenbara. Detta kan till 

exempel. handla om att personer samarbetar för känslan av förpliktelse, medan andra samarbetar 

för att det ligger i deras egenintresse. Det skulle vara ett misstag att likställa öppenhet med 

uppriktighet, eller tillåtelsen att gå in med tillträde till vad som egentligen händer.71      

Inom ramen för uppsatsen och utvärderingen har det genomförts en deltagande observation vid en 

trygghetsdag som anordnades av Sundsvall kommun i samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige. 

Cirka 40 personer deltog från bostadsbolag, förvaltningar, polis, trossamfundet, skolan, m.fl. Dessa 

personer var i majoritet även involverade i någon av Sundsvalls fjorton trygghetsgrupper. Under 

                                                 
69 Murphy, Jerome. T. (1980) Getting the Facts – A Fieldwork Guide for Evaluators & Policy Analysts. Goodyear 

Publishing Company, Inc., s.5 
70 Ibid, ss. 47-48 
71 Ibid, ss. 48-49 
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denna dag hade jag möjlighet att samtala och lyssna på personernas tankar och funderingar kring 

trygghetsbegreppet och dess innebörd i det vardagliga arbetet. Den andra deltagande observation 

gjordes i ett möte på kommunens kultur- och fritidsförvaltning mellan trygghetssamordnare och 

förvaltningschef där jag fick ta del av den aktuella situationen för trygghetsarbetet i kommunen, 

vilket inkluderade hur läget såg ut i de olika trygghetsgrupperna.  

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt 

inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har 

störst kännedom om det och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Vid en trygghetsvandring 

deltar oftast boende i området och även företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, 

förvaltningar, politiker, polis, med flera.72 Trygghetsvandringar är en metod för att få alla dessa 

parter, boende och verksamma i området, att träffas tillsammans med en kunnig arrangör och 

samtala om hur området kan bli tryggare och mer trivsamt. Syftet är ett ömsesidigt utbyte av tankar 

och synpunkter och en chans att sprida information och diskutera konstruktiva idéer. Dialogen 

mellan medborgare och förvaltare är minst lika central som de fysiska förändringarna som kan bli 

det konkreta resultatet av vandringen.73  

 

Den vanligaste insatsen för att öka tryggheten är olika typer av trygghetsvandringar. Närmare 50 

kommuner har angett detta enligt nationella undersökningar. En trygghetsvandring ska ses som en 

trygghetsskapande åtgärd, då människors känsla av sammanhang och trygghet kan öka efter 

trygghetsvandring.74 Fältobservationen i denna studie gjordes hos en av trygghetsgruppernas 

trygghetsvandringar i samhället Kvissleby som ligger i stadsdelen Njurunda.75 Via aktiv 

observation och samtal med deltagande personer från trygghetsgruppen och lokalsamhället under 

trygghetsvandringen kunde jag skapa mig en tydlig bild hur man arbetar med samverkan och 

trygghetsfrågor i ett specifikt stadsområde.    

                                                 
72 Brottsförebyggandet rådet, 2014. ”Trygghetsvandringar”  
73 Tryggare och Mänskligare Göteborg, Boverket och BRÅ (2010). Trygghetsvandring – En vägledning. Elanders 

Sverige AB, s. 5  
74 Brottsförebyggande rådet (2013), s. 54 
75 Se bilaga 3 och 4 
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3.3.2 Intervjuer  

För att en utvärdering ska komma till användning är det av central betydelse att den vänder sig till 

de berörda intressenterna. Att utgå från människors vardagserfarenheter är högst centralt för en 

kvalitativ intervju. Den kvalitativa forskningsintervjun kan därför definieras som ”en intervju vars 

syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna 

fenomenens mening”.76 Studiens intressenter består av personer som direkt eller indirekt är 

engagerade i de lokala trygghetsgrupperna och det omfattande trygghetsarbetet i Sundsvall 

kommun. 

I rollen som forskare strävar jag i denna studie efter att förstå världen som intervjupersonerna själva 

upplever den.  I förberedelsearbetet inför intervjuerna är det viktigt att man överväger de etiska 

sidorna av själva undersökningen. De samtalsintervjuer som genomförs gränsar till det vardagliga 

samtalet, men det är viktigt att de personer som intervjuas har klart för sig att de ingår i en 

vetenskaplig studie. Detta benämns som informerat samtycke, och oavsett respons från 

intervjupersonen så ska forskaren respektera svaret.77 

För att kunna forma en så bra utvärdering som möjligt blev valet att använda mig av semi-

strukturerade intervjuer med ett urval bland de deltagande aktörerna i de lokala 

trygghetsgrupperna. När jag i rollen som extern utvärderare arbetade fram min intervjuguide så 

använde jag mig av ett antal uppvärmningsfrågor som syftade till att skapa kontakt och upprätta 

en god stämning vid intervjun. Vidare så använde jag av mig av tematiska frågor där man låter 

intervjupersonen få möjlighet att utveckla vad denne upplever som de viktiga dimensionerna i den 

företeelse som står i centrum för utvärderingen. Jag använde mig av ett antal övergripande frågor 

som används till varje enskild intervju - oavsett befattning och yrkesroll. Dessa frågor är 

underställda två huvudteman som är strukturella frågor om arbetet och individuella upplevelser av 

arbetet. Min förhoppning var att dessa frågor ska kunna leda vidare med följdfrågor, eller att 

intervjuobjektet kan prata öppet men ändå inom ramen för den överliggande frågan. Intervjumallen 

består även av uppföljningsfrågor som syftar till att få innehållsrika svar om konkreta situationer 

                                                 
76 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 13 
77 Esaiasson, Peter, et al.. (2012) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., 

Norstedts juridik, Stockholm, s. 257  
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och händelser som intervjupersonerna har upplevt i trygghetsgruppen eller i sitt vardagliga arbete 

som är kopplat till det trygghetsarbetet i stadsdelen.78  

Jag har valt att ställa samma grundfrågor till samtliga aktörer som deltagit i intervjuerna. Därmed 

förhoppningen att kunna jämföra svaren från de olika intervjuerna med varandra och på så sätt 

urskilja om det går att finna olikheter och likheter gällande tankar och åsikter. Genom att använda 

denna form av intervjuer ska intervjupersonerna kunna svara på frågorna på ett öppet sätt, men 

ändå inom en viss form av ram. Detta förhållningssätt används för att kunna få en så hög grad av 

validitet i svaren som möjligt.  

Begreppet validitet kan enligt Esiasson, m.fl. ha tre definitioner som brukar användas synonymt:  

1.) Överstämmelsen mellan teoretisk definition och operationell indikator 

2.) Frånvaron av systematiska fel  

3.) Att man mäter det man påstår sig att mäta.  

Dessa är alla avgörande för att kunna skapa trovärdiga slutsatser om verkligheten. Men det är även 

viktigt att kunna särskilja mellan definitionerna. Definition 1 och 2 går under benämningen 

begreppsvaliditet, och definition 3 går under benämningen resultatvaliditet. Begreppsvaliditeten 

kan börja diskuteras så fort man har bestämt teoretiska begrepp och operationella mätverktyg. 

Resultatvaliditet går att utvärdera när väl det empiriska fältarbetet är genomfört. Via 

kombinationen att ha god begreppsvaliditet tillsammans med hög reliabilitet så kan detta skapa god 

resultatvaliditet i slutändan.79  

En viktig aspekt som är relevant att lyfta fram vid samtalsintervjuer är frågan om intervjupersonen 

vill vara anonym då det rör sig om en vetenskaplig studie. I denna studie så förekom det att inga 

intervjupersoner hade behovet att vara anonym i utvärderingen. Detta beror främst på att det fanns 

ett stort urval bland deltagarna i de olika trygghetsgrupperna. I ett tidigt skede kunde lämpliga 

personer väljas ut som var öppna för intervjuer och att dela med sig av sina tankar och funderingar. 

Därmed har jag som utvärderare tillsammans med kommunens trygghetssamordnare kunnat välja 

ut lämpliga intervjupersoner som representerar olika yrkeskategorier från trygghetsgrupperna. Det 

                                                 
78 Esaiasson, Peter, et al. (2012), s. 265 
79 Ibid, s. 57 och bilaga 1 
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blev ett bortfall av de tilltänkta intervjupersonerna i form av personer från socialtjänsten som inte 

hade möjlighet att delta vid datumen då intervjuerna skulle genomföras. 

4. TRYGGHETSARBETET I SUNDSVALL 

Detta avsnitt handlar om hur trygghetsarbetet Sundsvall kommun fungerar och hur arbetet har 

utvecklats i och med omvandlingen från BRÅ-grupper till lokala trygghetsgrupper under år 2011. 

Avsnittet lägger även fokus på de mål och avtal som är centrala för trygghetsgruppernas arbete. 

4.1 Framväxt och syfte 

”Sundsvall ska vara en stad som både är och ska upplevas som trygg. Vi behöver hitta en bättre 

struktur för kommunens trygghetsarbete. Detta ska ske i samverkan med andra aktörer som 

polisen, ideella föreningar och nätverk.”80 

I oktober 2011 påbörjades arbetet på kommunal nivå med att de lokala BRÅ-grupperna i Sundsvall 

skulle byta perspektiv från ett barn- och ungdomsperspektiv till att istället jobba med en bredare 

omfattning att jobba för trygghet för alla åldrar i stadens bostadsområden. Fjorton lokala 

trygghetsgrupper bildades genom ombildning av existerande lokala brottsförebyggande grupper.81 

Statistiska Centralbyrån har i en rapport från 2013 undersökt vilka faktorer som bör 

uppmärksammas för att få nöjdare medborgare i Sundsvalls kommun. Och här lyfts trygghet fram 

som en av faktorer som bör prioriteras i framtiden. Undersökningen granskar även om Sundsvalls 

kommun skiljer sig från samtliga deltagande kommuner, och här framkommer att synen på faktorn 

för trygghet är lägre i Sundsvall, i jämförelse med genomsnittsresultatet i landet.82  

Sundsvalls kommun har sedan många år tillbaka samarbetat internt och externt kring 

brottsförebyggande arbete. Arbetet har bedrivits bland annat i så kallade BRÅ-grupper i 

kommundelarna där framförallt polisen funnits med som aktör. BRÅ-gruppernas arbete har varit 

fokuserat på förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. De lokala BRÅ-grupperna har 

                                                 
80 Koalitionen Sundsvall, 9 juni, 2011. Mål- och resursplan 2012, med plan för 2013 och 2014. Sundsvalls kommun, 

s. 12 
81 Kultur- och fritidsavdelningen, Sundsvall kommun. (2013) ”Slutrapport av projektet Utveckling av 

trygghetsskapande arbete i Sundsvall kommun” s. 1  
82 Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning – hösten 2013. Rapport Sundsvalls kommun, ss. 3, 5 
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utvecklats olika- från att arbeta mer individinriktat och med koncentration till frågor inom skolans 

område, till arbete med inriktning på ett mer uttalat områdesansvar. I början av 2000-talet 

beslutades det att trygghetsarbetet i kommunen skulle vidareutvecklas. En utredning genomfördes, 

som bland annat innebar en mängd utåtriktade kontakter med företag, fastighets- och 

försäkringsbolag med flera, för att få del av erfarenheter, men också för att engagera dessa i 

trygghetsarbetet. 83   

Under 2010 togs ett förslag till framtida trygghetsarbete fram av en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp. Gruppens förslag la grunden till en ny organisationsform där det dåvarande 

brottsförebyggande rådet omvandlades till ett strategiskt trygghetsråd. Vidare bidrog förslaget till 

att trygghetsarbetet skulle utgå från tre prioriterade områden, varav två långsiktiga områden:84 

 Insatser inriktade på den fysiska utemiljön - det vill säga bygga bort miljöer som upplevs 

otrygga. 

 Insatser baserade på värdegrundsarbete inriktat på ungdomar och vuxna. 

Till följd av förslaget under föregående så fick kultur- och fritidsförvaltningen under 2011 

uppdraget att ta fram ett förslag till hur kommunens trygghetsskapande arbete skulle utvecklas. 

Förslaget lade anspråk på att det ska vara fokus på trygghet. Därmed lanserades trygghet som 

begrepp över hela linjen och ersatte det brottsförebyggande arbetet.85 Arbetet med att ställa om 

från brottsförebyggande till trygghetsskapande perspektiv initierades på allvar i början av 2012. 

Rådet startades upp med kommunala tjänstemän, polis, räddningstjänst och några som var aktiva i 

det gamla strategiska BRÅ.86 

Trygghetsrådet huvudsakliga uppdrag är att arbeta med långsiktiga och strategiska frågor som rör 

hela Sundsvalls kommun och det fungerar som styrorgan för de fjorton geografiskt indelade lokala 

trygghetsgrupperna. Rådets deltagare utgörs av förvaltningschefer från Barn och Utbildning, 

Socialtjänsten och Kultur & Fritid som är angivna i kommunstyrelsens beslut. Även 

förvaltningschef inklusive ersättare från Stadsbyggnadskontoret och från Service- och 

                                                 
83 Kommunstyrelsen. 12 september 2011. ”§ 272Trygghetsarbete i Sundsvalls kommun, MRP-uppdrag VO 8, 2011”. 

Sundsvalls kommun, s. 32 
84 Ibid, s. 31  
85 Ibid, s. 32 
86 Kultur- och fritidsförvaltningen. (2011) Slutrapport av projektet Utveckling av trygghetsskapande arbete i 

Sundsvall kommun. Sundsvalls kommun, s. 1 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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Teknikförvaltningen deltar biträdande säkerhetschef. Förvaltningscheferna har ett gemensamt 

ansvar att föra erfarenheter vidare från Trygghetsrådet och även ansvaret att vid behov initiera 

kommunala insatser inom området. Övriga deltagare är polisen, räddningstjänsten, 

pensionärsorganisationer, näringslivet, bostadsföretag och andra företag med intresse för att aktivt 

delta i trygghetsutvecklingen.87 I februari 2011 så drogs en överenskommelse upp mellan 

Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommun kring det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet. Detta skapades i syfte att systematiskt öka kunskaperna kring 

brottsprevention, därmed lades grunden för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete 

i Sundsvalls kommun. I denna överenskommelse lyfter man även fram att arbetet både ska ha ett 

trygghets- och brottsförebyggande perspektiv som ska beaktas inom ramen för alla berörda 

samhällssektorer på alla nivåer.88 

4.2 Trygghetsgruppernas mål och avtal 

I oktober 2011 påbörjades arbetet med att de lokala BRÅ-grupperna skulle byta perspektiv från ett 

barn- och ungdomsperspektiv till att gälla trygghet för alla åldrar i bostadsområdena. Fjorton lokala 

trygghetsgrupper bildades genom ombildning av dåvarande lokala BRÅ-grupper.89 Kartan över de 

fjorton trygghetsgruppernas geografiska läge och områdesansvar finns bifogat i avsnittet för 

bilagor.90 Gruppernas uppdrag91 är att samverka med andra aktörer i sitt område för:92  

 Allas rätt till det offentliga rummet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 

eller ålder. 

 Att skapa möjligheter till påverkan och inflytande för de som bor och verkar i området när 

det gäller trygghetsfrågor. 

 En inbjudande och välkommande kommundel. 

                                                 
87 Trygga Sundsvall (2013). Trygghetsarbetet lägesrapport juni 2013, ss. 8-10 
88 Åslund, Tomas. Persson, Lars, 22 februari, 2011. ”Överenskommelse mellan Sundsvalls närpolisområde och 

Sundsvalls kommun kring det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet”. Polismyndigheten i 

Västernorrlandslän & Sundsvalls kommun.  
89 Slutrapport av projektet Utveckling av trygghetsskapande arbete i Sundsvall kommun, s. 1 
90 Se bilaga 2  
91 Se bilaga 3 
92 Sundsvalls kommun (2013) ”Sammanfattning av trygghetsrådets arbete fram till januari 2013”, s. 4  
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Kommunen är indelad i fjorton områden med en trygghetsgrupp i varje område. Grupperna 

samverkar för att göra sina områden tryggare. Säkerhet och upplevd trygghet i utomhusmiljöer 

runtom i stadsområdena undersöks genom trygghetsvandringar och används som grund till 

förändringar i stadsmiljön. Grupperna arbetar utifrån ett antal olika trygghetsskapande metoder i 

de olika stadsområdena. Dessa inkluderar bland annat regelbundna trygghetsvandringar, föräldra- 

och vuxenvandringar, grannsamverkan, skapandet av mötesplatser, och byggandet av nätverk.93 

Trygghetsgrupperna ska inför varje år lägga upp en process som ska innefatta: 94 

 Inventering av behov 

 Avgränsning och prioritering vad arbetet ska läggas på 

 Göra upp en budget 

 Lämna in handlingsplan och budget till kommunens trygghetssamordnare 

 Fördela och bilda eventuella arbetsgrupper 

Grupperna består av deltagare som har mandat från sina organisationer att driva de frågor som 

grupperna arbetar med. Stommen i grupperna utgörs av statens och kommunens tjänstemän, vilket 

bland annat innefattar polisen, fritidsgårdspersonal och rektorer. Trygghetsvandringar bedrivs i 

Sundsvall på regelbunden basis. Under dessa vandringar så sker observationer och samtala om hur 

området kan bli tryggare och mer trivsamt. Under vandringen tas det fotografier och görs 

anteckningar på det som gruppen upplever som tryggt och otryggt.  Protokoll från genomförda 

trygghetsvandringar sammanfattas och publiceras sedan på kommunens hemsida.95  

 

 

 

 

                                                 
93 Sundsvalls kommun ”Sammanfattning av trygghetsrådets arbete fram till januari 2013”, s. 4 
94 Trygga Sundsvall, 2014. ”Organisation och uppdrag”. Sundsvall.se 
95 Ibid. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt preciseras och analyseras insamlad data som hämtats in från intervjuer och 

deltagande observationer med gräsrotsbyråkrater och andra deltagare i de lokala 

trygghetsgrupperna. De teorier som presenterats i det analytiska ramverket kommer i detta avsnitt 

att appliceras på den insamlade datan. Denna sammankoppling sker för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar och huvudsakliga syfte. 

5.1 Vad gör man – vilka samverkar?  

De lokala trygghetsgrupperna i Sundsvalls kommun har under de senaste åren haft i uppdrag att 

utveckla det trygghetsskapande arbetet, från det tidigare barn- och ungdomsperspektivet till att 

omfatta alla medborgare i stadsområdena. Vid sammanställning av intervjupersonernas 

erfarenheter gällande arbetet i stadsdelarna så är det en generell trend att gruppernas arbete har 

präglats av regelbundna träffar som har skett i majoritet en gång i månaden för att stämma av läget 

i verksamheterna och aktuella stadsområden. Det råder i överlag en gemensam uppfattning bland 

intervjupersoner att behovet av samverkan är en avgörande faktor för att arbetet ska vara så 

effektivt som möjligt. Detta syftar även till att knyta kontakter som kommer till användning i 

varandras vardagsarbete. 

”Det som är värdefullt med trygghetsgrupper är att man lägger fram problem, och alla hjälps åt 

att lösa det. Det som är svårt för egen del kan vara desto enklare för någon annan. (…) Alla 

aktörers medverkan har betydelse.”96 

Ett framgångsrikt samarbete inom området för trygghetsskapande arbete definieras av studiens 

intervjupersoner att det ska finnas en form av kontinuitet inom grupperna. Även kontakten mellan 

gruppens deltagare har en stor betydelse för samarbete både i och utanför gruppens konstellation. 

Ett fungerade kontaktnät skapar en bild av andras arbetssituation för vad som händer i området och 

vad man tillsammans kan göra. Detta skapar insikt och kännedom för gruppmedlemmarna om 

varandras aktuella arbetssituationer, exempelvis skadegörelse i ett bostadsområde. Därigenom har 

aktörer möjligheter att samordna arbetet mellan t.ex. skolkurator, fritidsgård, kyrkans personal, 

                                                 
96 Aresh, Ayra. Inflyttningslots och controller på Mitthem AB. Intervju 2014-03-24 
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bostadsbolaget Mitthem, och polisen. Detta är en förutsättning för att det inte ska ske dubbelarbete. 

Istället kan man snabbt hitta vad, när och hur de ska jobba för att nå ut till ungdomarna och skapa 

en tryggare situation i området.  

Vid den deltagande observationen på kommunens trygghetsdag så framgick det att många av 

aktörerna ser det som viktigt att verksamheter och myndigheter kan träffas i ett gemensamt forum 

och diskutera frågor som direkt eller indirekt berör parterna. Deltagandet från närpolisen var stort 

under trygghetsdagen, och deras engagemang i de frågor som togs upp visade på att de lägger stor 

vikt vid att delta i forumet och i trygghetsgrupperna. Vid samtal med en av närpoliserna så lyfte 

han fram betydelsen av att ha ett fungerande arbete och samverkan inom grupperna. Detta menar 

han på skapar gynnsamma förutsättningar för alla involverade parter, och polisen effektiviserar sitt 

brottsförebyggande arbete ytterligare genom denna form av samverkan.  

En deltagande observation gjordes också vid en trygghetsvandring i Kvissleby som ligger i det 

geografiska ansvarsområdet för trygghetsgruppen i Njurunda.97 Deltagandet var förhållandevis 

stort med bland annat närpolis, bostadsbolag, service- och teknikförvaltning och ett antal 

privatpersoner. Trygghetsvandringen visade på ett engagemang och gemensamma åtaganden för 

att skapa bättre gemensamma förutsättningar runtom i Kvissleby med belysning, klottersanering 

och andra trygghetsskapande åtgärder. Vandringen påvisade för mig som observatör betydelsen av 

att aktörerna får ett ansikte och kontakt med andra aktörer som är verksamma i området. Vid samtal 

med en av gruppens deltagare från bostadsbolaget Mitthem så lyftes vandringen fram som en 

gemensam viktig arbetsuppgift för trygghetsgruppen och närsamhället i sig. Det poängterades även 

vikten av att det bör finnas en drivande och ideell kraft som driver respektive grupp.98  

Det framkom både vid observationen och vid intervjuerna att det återkommande dilemmat är att 

alldeles för få privatpersoner deltar vid dessa trygghetsvandringar. Detta beror på att intresset allt 

som oftast är svalt bland medborgarna i närsamhället att delta och engagera sig i denna typ av 

aktivitet.  Däremot så framkom det vid både observation och intervjuer att då det väl sker en större 

händelse i området så reagerar ofta många privatpersoner och engagerar sig mera i det 

trygghetsskapande arbetet. Men problemet kvarstår för många grupper hur man ska lyckas 

                                                 
97 Se bilaga 4  
98 Aresh, Ayra. Inflyttningslots och controller på Mitthem AB. Intervju 2014-03-24. 
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engagera dessa medborgare på kontinuerlig basis, och inte endast när det sker större händelser i 

stadsområdena. En av studiens intervjupersoner menade på att större händelser, till exempel 

omfattande skadegörelse och sociala oroligheter, ofta skapar utvecklingsmöjligheter om man är 

villig att ta hjälp och samarbeta med andra aktörer:  

”Krisen föder alltid en viss del av kreativitet.”99 

Större händelser i stadsområdena skapar tillfällen för aktörer att finna nya samarbetspartners, och 

på så vis förstärka samverkan mellan olika verksamheter. Det råder en högst gemensam uppfattning 

bland intervjupersonerna att även om det inte är trygghetsgruppen i sig som hanterar en akut 

situation så innebär en god personlig kännedom och förståelse för varandras arbetsroller att 

samverkan och arbetsprocessen effektiveras.   

I flertalet intervjuer nämns att det under årens lopp har saknats tillfälliga deltagare i en många utav 

trygghetsgrupperna. Detta rör sig främst om näringsidkare i form ICA-handlare, föreningslivet med 

ledare och ordföranden, samt den breda företagsvärlden. Det råder även en gemensam åsikt bland 

intervjupersonerna att det är en brist av närvaro från socialtjänstens deltagare.  

”Det bör finnas folk som har kompetens, Till exempel fältare, och personal som jobbar utåt mot 

områdena och ungdomarna. Men detta är svårt att lösa då socialtjänsten idag är en annan typ av 

organisation än tidigare.”100 

Det råder en gemensam uppfattning bland flertalet intervjupersoner att socialtjänsten behöver 

involveras mera i det lokala trygghetsskapande arbetet runtom i områdena. Man lyfter bland annat 

fram att socialtjänsten jobbar strikt inom sitt förvaltningsområde. Men det finns även en vilja att 

delta i det gemensamma trygghetsarbetet, bland annat via representation av socialtjänstchefer i det 

strategiska trygghetsrådet.101 Men bland socialtjänstemän i stadsområdena har deltagande varit 

sparsamt de senaste åren. Dock lyfter intervjupersoner från närpolisen och skolverksamheten fram 

                                                 
99 Westberg, Lennart. Polisinspektör och brottsförebyggare på närpolisen i Sundsvall. Intervju 2014-03-26 
100 Seger, Carina. Fritidsgårdsföreståndare i Granloholm. Intervju 2014-03-24. 
101 Näsman, Ulla. Chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Intervju 2014-04-04. 
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att i deras individuella arbetsroller så har socialtjänsten genom årens lopp utgjort viktig 

samarbetspartner då t.ex. det är oroligt och mycket skadegörelse vid en skola.102 

”I och med att socialtjänsten har en tuff arbetssituation, och inte har någon geografisk inledning 

så blir det problematiskt om de ska sitta i en lokal trygghetsgrupp och inte ha någon bild hur det 

ser ut i området”103 

Ulla Näsman är chef för fritids- och kulturförvaltningen i kommunen, och hon har en lång bakgrund 

som distriktschef inom socialtjänsten. Hon pekar på att socialtjänsten inte har någon direkt lokal 

förankring då myndigheten centraliserades i början av 2000-talet.104 Socialtjänstemän är av många 

aktörer som går under benämningen gräsrotsbyråkrat i denna uppsats. Deras arbetsroller gentemot 

sina klienter är viktiga att belysa utifrån Lipsky syn på gräsrotsbyråkratens återkommande dilemma 

gällande begränsade resurser med finansiering och tidsaspekten. Även om det må finnas en vilja 

bland socialtjänstemän att delta i de lokala trygghetsgrupperna så är det stora hindret tidsaspekten 

då arbetsbördan är hög, och tiden inte räcker till för deltagande och engagemang i många av 

trygghetsgrupperna. 

Närpolisen utgör en viktig samhällsfunktion med det brottsförebyggande arbetet som innefattas 

av två kategorier: situationell prevention (förekomsten av brottsalstrande situationer) och social 

prevention (individers brottsbenägenhet). Ett flertal intervjupersoner lyfter fram närpolisen som 

en nyckelaktör för grupperna. Dock menar de även på att närpolisens roll och deltagande har varit 

diffusa inom vissa grupper under årens lopp.  

”Det har blivit mycket bättre samarbete med polisen de senare åren. För det såg inte alls 

likadant ut i början av 2000-talet”105 

 I intervjuerna med Tomas Sjöström och Lennart Westberg som är polisinspektörer och 

brottsförebyggare hos Närpolisen så argumenterar båda för att det är viktigt att lägga hög prioritet 

att jobba med person- och lokalkännedom. Det framgår hos båda poliserna att deras långa 

erfarenhet inom BRÅ- och trygghetsgrupperna har bidragit till att de fått en god person- och lokal 

                                                 
 
103 Näsman, Ulla. Chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Intervju 2014-04-04. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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kännedom både till klienter (medborgare) och verksamheter. De lägger en stor vikt vid att delta i 

trygghetsgrupperna då de lär känna folk från bl.a. skolledningen och bostadsbolag, och får en 

inblick hur dessa aktörer jobbar. På så sätt kan man tillsammans se till gemensamma intressen för 

att minska brottsligheten och öka tryggheten i stadsområden.106  

Polisverksamheten går ut på att skapa relationer, och det framgår i intervjuerna att det är av högsta 

vikt att en kontinuerlig kontakt finns med gruppens deltagare för att få en så klar bild som möjligt 

av stämningsläget i en stadsdel från olika perspektiv. För att trygghetsarbetet ska kunna vara så 

effektivt som möjligt så kräver det ett väletablerat kontaktnät, detta underlättar för polisen, 

trygghetsgruppen och för deltagarnas olika yrkesroller. Ett upprättat fungerande kontaktnät för 

polisen rör sig exempelvis om lärare i skolor som ofta först märker om en ungdom begår en 

personlighet- eller prestationsförändring. Städerskor är en viktig resurs som hör mycket prat i 

korridorerna om alkohol, samlingsplatser etc. Brevbärare är också en viktig resurs då de ser mycket 

ute i stadsområdena under dagtid, och kan på så vis rapportera tillbaka till polisen om misstänkta 

adresser, fordon och liknande.107       

I intervjuerna med poliserna så framgick deras arbetssituation med positionen inom en 

stuprörsorganisation. Detta innebär att poliser i ett och samma polishus kan ha flera olika chefer 

och där cheferna kan sitta på olika orter i länet. I enlighet med Lipsky (2010) så har närpolisen i 

rollen som gräsrotsbyråkrat ett återkommande dilemma som förklaras med stora arbetsbördor i ett 

sammanhang av osäkerhet. Detta är något som i stor utsträckning skapar en otydlighet och försvårar 

polisarbetet många gånger. I en av intervjuerna med närpoliserna så lyftes det fram att de 

byråkratiska direktiven allt för ofta skapar situationer då de tvingas lägga stort fokus på 

kontorsarbete. Istället för att vara ute i stadsområdena och visa upp sig bland medborgarna. 

”Polisens närvaro i gruppen har under årens lopp varit väldigt fladdrigt. Både polisen och 

socialtjänsten är tunga representanter i en denna typ av grupp.” 

Det är ingen ovanlighet att polisen i olika län jobbar i en så kallad stuprörsorganisation, där poliser 

i ett och samma polishus kan ha flera olika chefer och där cheferna dessutom sitter på olika orter i 

länet. Detta är något som under årens lopp har skapat otydlighet och bitvis försvårat polisarbetet 

                                                 
106 Sjöström, Tomas. Polisinspektör och brottsförebyggare på närpolisen i Sundsvall. 2014-03-14 
107 Westberg, Lennart. Polisinspektör och brottsförebyggare på närpolisen i Sundsvall. Intervju 2014-03-26. 
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under perioder, vilket har inneburit att polisen inte har kunnat lägga samma prioritet på deltagande 

och arbete inom grupperna. Närpoliser har i rollen som gräsrotsbyråkrat en viss form av 

handlingsutrymme i deras dagliga arbete. I och med att det finns ett politiskt beslut att närpolisen 

och kommunen ska samarbeta och samverka gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete så har det skapat tydligare förtroendeuppdrag till trygghetsgrupperna och dess deltagare. 

Winter och Nielsen (2010) har i studiens tabell lyft fram att gräsrotsbyråkraten har ett komplicerat 

arbetsområde, och svåra situationer i sin vardag att hantera arbetsbördan gentemot sina klienter.108  

I flertalet intervjuer har det kommit fram att en hel deltagare har fallit bort på grund av en krävande 

arbetssituation på sidan av trygghetsgruppen. Eva Lundmark, rektor på Bosvedjeskolan lyfter fram 

att omsättningen återkommande har varit för stor inom vissa ledningar i organisationer. Detta har 

bidragit till att en del aktörer inte blir långvariga i gruppen på grund av den egna arbetssituationen 

tar upp för mycket tid.  På så sätt har en stor omsättning ibland inneburit att gruppernas nytillskott 

haft svårt att hänga med i arbetsprocessen.109 Detta kan analyseras utifrån organisationens 

svårigheter gällande kunskap och samsyn om vad som fungerar.110  

”Det blev för mycket fokus på skolfrågor inom BRÅ-grupperna. Polisen var på väg att kliva av 

(…), och vissa av grupperna diskuterade även enskilda personer, vilket skapade onödigt 

skvaller.”111 

Vid intervjuer med två av aktörerna som varit verksamma inom BRÅ- och trygghetsgrupperna i 

cirka tio år så framgår det att en del deltagare har försvunnit under årens lopp då de inte hittar sin 

plats i gruppen. Detta har bland annat handlat om yrkesverksamma inom skolförvaltningen och 

socialtjänsten. Med deras speciella arbetsroll i samhället så kan dessa gräsrotsbyråkrater uppleva 

en stor press i deras arbetsroll. Trots att det ofta finns en vilja att delta i en trygghetsgrupp så skapas 

komplexa arbetssituationer då de både ska kontrollera sina egna presentationer och samtidigt kunna 

vara självständig och självreglerande i sin yrkesroll.112 Detta skapar ibland svårigheter för 

                                                 
108 Se tabell 1. 
109 Lundmark, Eva. Rektor på Bosvedjeskolan. Intervju 2014-04-04 
110 Se tabell 1.  
111 Westberg, Lennart. Polisinspektör och brottsförebyggare på närpolisen i Sundsvall. Intervju 2014-03-26. 
112 Lipsky (1980), s. 3-6 
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gräsrotsbyråkraten att gå utanför sitt restriktionsområde och samverka på lika villkor med andra 

aktörer i samhället.  

Enligt Lipsky (1980) är det viktigt att gräsrotsbyråkratens utvecklar sitt sätt att bestämma vem de 

ska hjälpa och hur de själv kommer att få hjälp vid särskilda händelser. För närpolisen existerar 

ofta en arbetsbörda som ibland kan innebära att arbetsuppgifter läggs på hög. På så sätt skapas 

arbetssituationer då det blir överhängande fokus på skrivbordsarbete istället för direkt polisarbete 

på fältet.113 Eftersom de befinner sig inom en stuprörsorganisation så begränsar det 

gräsrotsbyråkraten i sin yrkesroll. Tomas Sjöström har en yrkesroll som brottsförebyggare och 

polisinspektör inom närpolisen. Han pekar på dilemmat att få en samsyn kring aktuella frågor, men 

att det även är vanligt förekommande att man har helt olika ståndpunkter i sina olika yrkesroller. 

På grund av detta kan det vara svårt att komma överens om vissa frågor, och då gäller det istället 

att hitta en gemensam förståelse som ska vara till nytta för alla aktörerna. Men samtidigt har 

omvandlandet från BRÅ-grupper till trygghetsgrupper inneburit att man har kunnat skapa ett 

stabilare arbetsklimat i grupperna med förbättrade yrkesrelationer och ett utvecklat samarbete 

bland de deltagande aktörerna. 

5.2 Utveckling med målbilder och resurser 

I intervjuerna så är det generella mönstret att trygghetsgrupperna gör upp en handlingsplan för 

varje år där en fast budget ingår, med möjlighet att ansöka om ytterligare tillskott vid behov. De 

ekonomiska resurserna står kommunens kultur- och fritidsförvaltning för, och de har erhållit en 

miljon från förebyggande arbete – tidiga insatser (FATI). I intervju med chefen för förvaltningen 

så framgår det att utnyttjandet av FATI-pengar ska stärka kommunens insatser för barn och 

ungdomar och de projekt som får bidrag ska bygga på samverkan mellan flera parter. Samverkan 

mellan minst två aktörer eller organisationer är ett krav. Denna miljon har förvaltningen fått för att 

kunna jobba med trygghetsområdet.114  

                                                 
113 Sjöström, Tomas. Polisinspektör och brottsförebyggare på närpolisen i Sundsvall. 2014-03-14 
114 Näsman, Ulla. Chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Intervju 2014-04-04. 



 

39 

 

”Det råder en stor skillnad mellan dåvarande BRÅ och nuvarande Trygghetsgruppen. Förut 

fanns inga tillgängliga pengar, då fanns det bara verksamheternas egna budgetar. Nuförtiden får 

man en tydlig budget, vilket har gjort det betydligt bättre.”115 

Trygghetsgruppernas budget har i stor utsträckning visat sig vara tillräcklig sett till det arbete som 

utförs varje år. Vid sammanställning av intervjuerna så visade det sig att budgeten inom grupperna 

bland annat har använts till trygghetsvandringar, polisens informationsdagar, utbildning i hjärt- och 

lungräddning, aktivitetsdagar, och föreläsare. Det ekonomiska tillskottet har sedan omvandlingen 

från BRÅ till trygghetsgrupper har möjliggjort att man i större utsträckning kan jobba över 

förvaltningsgränserna även utanför trygghetsgrupperna. Detta har till exempel handlat om att en 

skola, socialtjänst och kultur- och fritidsförvaltningen har samverkat och hittat lösningar rörande 

en problematisk situation med en ungdomsgrupp som var stökiga runtom ett skolområde. Under 

intervjuerna så lyfte två av deltagarna fram att det är svårt att hitta mål som faktiskt går att mäta.  

”När det gäller trygghet så handlar det om mjuka mål. Men vem mäter hur långt man har 

kommit?”116 

Uppgiften att bedöma och utvärdera trygghetsutvecklingen i ett geografiskt område är komplext, 

och det framgår tydligt att flertalet av intervjupersonerna finner det svårt att veta hur långt man 

faktiskt har kommit i trygghetsarbetet som bedrivs i stadsområdet. Det finns därför en önskan inför 

framtiden att på ett mer effektivt sätt kunna mäta hur långt trygghetsgruppen har kommit i 

trygghetsarbetet. Men det råder samtidigt en samförståelse hos de berörda intervjupersonerna att 

trygghet måste kunna mätas med hjälp av flera olika komponenter, och inte bara med utgångspunkt 

från säkerhetsaspekten.    

”Det gäller att vara dynamisk och öppen i arbetssättet, och inte låsa sig i gruppens 

handlingsplan eller andra styr- och måldokument.”117 

Det generella mönstret från intervjuerna är att det finns en uppfattning och tilltro för man jobbar 

med tydliga mål. Det generella draget man kan göra från intervjupersonernas erfarenheter är att en 

                                                 
115 Seger, Carina. Fritidsgårdsföreståndare i Granloholm. Intervju 2014-03-24. 
116 Wiberg, Helena. Församlingspedagog på Luna församling i Matfors. Intervju 2014-03-25. 
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majoritet av uppsatta målen inom grupperna har uppnåtts. Varje grupp har flera mål på agendan 

under årets lopp, och det kan vara lätt att vara överambitiösa när det handlar om mål. För alla mål 

går inte att uppfylla, och en del av dem kan sväva iväg ibland. En av intervjupersonerna lyfte i detta 

fall fram att dynamiken och öppenheten är viktig i trygghetsgruppen för att inte bara behöva arbeta 

strikt efter uppsatta mål. Andra intervjupersoner påpekar i relation att det är av stor betydelse att 

det finns drivande krafter som har erfarenhetsmässiga meriter gällande arbetsprocessen, och 

dessutom tar initiativ och driver gruppen framåt. Gällande målbilder så lyftes det även fram i 

flertalet intervjuer att det måste finnas en tydlig röd linje där förtroende, förståelse och 

engagemang bland gruppens deltagare är nycklar till att både samverkan och måluppfyllelse ska 

fungera på ett optimalt sätt.  

Det lyftes även fram bland några personer att grupperna inte ska behöva låsa sig för mycket i dessa 

styr- och måldokument. Eftersom trygghetsgrupperna endast träffas en gång i månaden, och 

förväntas arbeta med relativt små ekonomiska och materiella resurser så argumenterar personer 

med olika yrkesroll att en tydlig och välbeskriven målbild inte är något som avgör huruvida deras 

arbetsprocess kommer bli succé eller fiasko. Såväl polisen, skola och andra deltagare lyfte fram att 

även om det är ett aktuellt problemområde vid en skola i en särskild stadsdel så behöver inte det 

betyda att hela trygghetsgruppen måste delta i det trygghetsarbetet. Istället påpekas betydelsen om 

att vara flexibel i arbetsprocessen mellan aktörerna, och samtidigt vara öppen i sitt eget arbetssätt. 

Det är viktigt att kunna prata igenom mål och syfte när det har kommit in nya människor i gruppen. 

Detta så att alla är inne på samma spår. Framgången beror därför mycket på personer, och 

betydelsen att det finns personer som är engagerade och som ser sig själv och andra organisationer 

som en resurs. Just därför hänger mycket av arbetet på att lära känna varandra.118 

 

För att utveckla förståelsen med gruppernas arbetssituation som består av diverse kortsiktiga och 

långsiktiga mål så kopplas det ihop med en av Emersons komponenter, gemensamma mål inom 

samverkansdynamiken, med Lipskys synsätt på mål- och prestationsmätning i relation till 

gräsrotsbyråkraternas arbetssituation. För att konkretisera utifrån Lipsky så menar han att tydliga 

mål och utvecklade prestandamått skapar en tydlig vägledning. Däremot så skapar mindre tydliga 

mål situationer då fler individer inom en organisation kommer att vara på egen hand, vilket 
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försvårar den generella arbetssituationen. Enligt Emerson (2011) påverkar detta hur pass effektiva 

de fyra elementen för gemensamma mål kommer att vara mellan de myndigheter, organisationer 

och verksamheter som deltar inom samverkansdynamiken inom trygghetsarbetet i Sundsvall 

kommun.  

 

Ömsesidigt förtroende, förståelse, intern legitimitet och engagemang är fyra element som Emerson 

(2011) anser vara grundläggande och okomplicerade att uppnå i en samverkansgrupp om det finns 

engagemang och förståelse för vad man arbetar för bland deltagarna. Den interna legitimiteten och 

det ömsesidiga förtroendet byggs på sikt mellan deltagarna, både inom gruppen och utanför i sina 

vanliga yrkesroller. Eftersom gräsrotsbyråkrater utgör en stor del av trygghetsgrupper så fyller de 

viktig funktion i sin yrkesroll och förväntas ha ett stort inflytande på närsamhället.119 Lipsky lyfter 

i sin teori fram att resursproblem är en aspekt som har stor påverkan på gräsrotsbyråkratens 

arbetssituation. Villkoren för poliser, lärare, socialtjänstemän, fritidsledare m.fl. präglas ibland av 

stora arbetsbördor i ett sammanhang av osäkerhet då man behöver fatta snabba beslut i förhållanden 

med begränsad tid och information.  

Däremot är gräsrotsbyråkratens arbetssituation ett återkommande dilemma då den egna 

organisationen ofta saknar både kunskap och samsyn om vad som fungerar med hänsyn till metoder 

och prioriteringar.120 Därför är det ingen tillfällighet att resurserna under åren har blivit begränsade 

för gräsrotsbyråkrater att lägga mer tid och engagemang på det gemensamma trygghetsarbetet. 

Detta då organisationens egna målbilder håller gräsrotsbyråkraten i en begränsad roll för hur 

mycket de kan bidra med i form av resurser till trygghetsgrupperna. Under trygghetsdagen så 

framgick det via samtal med personer verksamma inom kommunens förvaltningar och närpolisen 

att mer resurser har kunnat frigöras under de senaste åren till det gemensamma brottsförebyggande 

och trygghetsskapande arbetet. Detta bottnar bland annat i samverkansöverenskommelsen som har 

dragits upp mellan Sundsvalls kommun och Polismyndigheten i Västernorrlands län.  

”Det blir svårare att jobba effektivt med gemensamma mål när deltagare i gruppen ständigt faller 

bort och byts ut.”121 
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De olika kunskaperna och kontakterna som finns inom gruppen bidrar i hög grad till att arbetet 

med målbilder flyter på bra. Uppfyllandet av ett brett kunskapsområde är baserat på att man 

trygghetsgrupperna utgörs av en uppsättning gräsrotsbyråkrater bestående av bland annat polis och 

skolväsende som har en arbetsbörda vilket innefattats av ett stort ansvar gentemot klienter i 

lokalsamhället. Gällande trygghetsgruppernas arbete med målbilder återkopplas det till Lipskys 

teori (1980) om gräsrotsbyråkraternas arbetssituation i relation till mål- och prestationsmätningen. 

Detta bygger på tydliga mål och utvecklade prestandamått ska ge goda förutsättningar för att 

vägledningen mot byråkratiska mål ska kunna uppnås. Rent generellt så har gräsrotsbyråkraternas 

arbetsbördor och målbilder inom den egna organisationen både skapat möjligheter och hinder för 

deltagandet i trygghetsgrupperna. Men i takt med att det har införts ett omfattande skifte från 

brottsförebyggande till trygghetsskapande perspektiv så har det inneburit ett mer omfattande arbete 

som inkluderar fler samhällsaktörer och tydligare mål för vad och hur man ska arbeta för att främja 

trygghet och säkerhet i stadsområdena.  

5.3 Lokal samverkan och styrning  

Samverkan inom det trygghetsskapande arbetet utgör en viktig del för att de lokala trygghetsgrupperna 

ska fungera effektivt runtom i kommunen. Desto fler aktörer som kan arbeta med samma uppfattning 

ju större sannolikhet till att samverkansprocessen effektiveras och får en gemensam riktning. Som en 

av uppsatsens frågeställningar så är detta avsnitt uppbyggt för att analysera de brister och styrkor 

baserat på intervjupersonernas uppfattningar om samverkan och styrning som berört grupperna.122  

 

Det är viktigt att en bred skara aktörer från samhällets olika hörn är med och deltar, och hjälper 

varandra. (…) Man känner varandra och kontakt kan tas då det dyker upp aktuella problem och 

idéer.”123 

”Varje aktör har sin bubbla man arbetar inom. Därmed är det svårt att få en helhetsbild själv, men 

i och med att man pratar ihop sig inom gruppen så kan man identifiera och prioritera de problem 

som finns.”124  

                                                 
122 Se bilaga 1 
123 Bufvers, Henrik. Förvaltare på bostadsrättsföreningen Bosvedjan. Intervjuer 2014-03-25   
124 Carlsson, Annica. Fritidsledare på Indals fritidsgård. Intervju 2014-03-26. 
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Genom att det skapas nätverk och personer lär känna varandra så effektiveras arbetet i ett tidigt 

skede, och det bidrar även till att det inte behöver skjutas till så mycket resurser då man redan vet 

hur de ska arbeta tillsammans.  

Ett tydligt hinder som ständigt funnits med inom det lokala trygghetsarbetet är att tiden ibland inte 

har räckt till för majoriteten av studiens intervjudeltagare. Det är framgår även att vissa nystartade 

grupper och grupper som befinner sig på landsbygden tvingas arbeta med mindre resurser sett till 

deltagare, då kan man inte delegera arbetet till någon annan. Därför blir det en stor arbetsbelastning 

för varje person, och det krävs att alla kan vara tillgängliga samtidigt.125 Andra hinder som har lyfts 

fram bland intervjupersoner är när inte alla intressenter är delaktiga i gruppen, och när man inte 

har mandat att ta beslut om olika saker på grund av att det inte är på ens egen arena. En del personer 

har även tappat sin roll i relation till trygghetsgruppen. Något som har inneburit att frågor som tas 

upp i trygghetsgrupper inte alltid har kommit tillbaka till organisation i sig.126  

Det har även lyfts fram att det finns ett ömsesidigt behov att kunna ha en tätare kommunikation 

mellan grupperna och det strategiska trygghetsrådet. Detta har visat sig vara ömsesidigt då 

deltagare från både grupperna och rådet har lyft fram behovet. Rådet behöver input från grupperna 

vad som funkar, och vad som inte funkar. Medan grupperna behöver få en ökad inblick och talan 

gällande trygghetsrådets åtaganden.127  

”Ger man förtroende till folk, då blommar de upp. (…) Att fråga och involvera folk är en tydlig 

framgångsfaktor”128 

Det handlar om en växelverkan för att kunna få åtgärder gjorda. Att kunna jobba i samverkan med 

varandra även utanför trygghetsgruppen bygger på ett etablerat kontaktnät och att man har ett 

ansikte på personen i fråga och insikt i deras vardagliga arbetssituation. Polisinspektör och 

brottsförebyggare Lennart Westberg beskriver att detta skapar förutsättningar för att exempelvis 

polisen och fritidsgårdar kan ta hjälp av varandra och finna gemensamma arbetssätt för att minska 
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skadegörelse och oroligheter i ett område. Detta bygger mycket på att man har en lokal kännedom 

om varandras arbete och kontakten som ligger förankrat i trygghetsgruppen.129  

För att förstå trygghetsgrupperna och gräsrotsbyråkraternas arbetssituation utifrån Emerson et.al 

(2011) syn på samverkanstyrning så är det viktigt att lyfta fram en av de tre komponenterna, 

principfasta förhållanden, som sker över tid och inkluderar olika intressenter. I Sundsvall kommun 

har det principfasta förhållandet utvecklats i form av ett tvärorganisatoriskt nätverk där 

gräsrotsbyråkrater och andra aktörer har getts möjligheten att arbeta över de institutionella och 

sektoriella gränserna för att skapa grupper som genom samverkan utvecklar trygghetsarbetet i 

kommunen.  

”Viktigt att ledningen på alla nivåer stödjer detta arbete (…) det ska integreras i verksamheten 

att detta jobbar vi med. Utan att det ska behöva vara ett påbud uppifrån.”130 

Men denna typ av förhållande har även visast på brister i den gemensamma arbetsprocessen när en 

central aktör som socialtjänsten i stor utsträckning inte är med och deltar inom den lokala 

samverkansprocessen. Detta har visat på att det finns återkommande brister att nå ut och skapa 

engagemang till en organisation vars gräsrotsbyråkrater står för viktig del av det trygghetsskapande 

arbetet i en kommun. Trots att många av intervjupersonerna samverkar med socialtjänstemän i sina 

ordinarie yrkesroller så tycker man att det har varit illavarslande att majoriteten av grupperna inte 

har kunnat nyttja socialtjänstens expertis för gruppernas sociala arbete mot barn och ungdomar.  

Under BRÅ-tiden så var uppfattningen bland flertalet intervjupersoner att det fanns en stor 

okunnighet om mandat, budget och vad exakt man skulle göra inom gruppen. Därför gick det 

mycket upp och ner gällande vad exakt som skulle göras och på vilket sätt det skulle utföras. Men 

det råder enade åsikter kring att utvecklingen från BRÅ-grupp till Trygghetsgrupp i det stora hela 

har varit positivt och det har förbättrat samarbetet och samordningen inom grupperna. Utifrån 

intervjuerna är det även viktigt att lyfta fram trygghetsgruppernas ökade förmåga att nå ut till 

allmänheten i stadsdelarna, på så sätt har intresset ökat på många håll rörande det lokala 

trygghetsarbetet och utvecklingsperspektivet i stadsområdena.           

                                                 
129 Westberg, Lennart. Polisinspektör och brottsförebyggare på närpolisen i Sundsvall. Intervju 2014-03-26. 
130 Näsman, Ulla. Chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen i Sundsvalls kommun. Intervju 2014-04-04 
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6. SLUTSATSER  

I det avslutande kapitlet görs en återkoppling och diskussion till uppsatsens resultat- och 

analyskapitel där jag besvarar frågeställningarna som utgår från uppsatsens syfte. Detta följs upp 

med reflektioner om uppsatsens teoretiska och metodologiska användbarhet. Avslutningsvis så 

görs en reflektion över vad mitt forskningsbidrag har varit i denna studie. Samt ges framtida 

rekommendationer till Sundsvalls kommun som en del av utvärderingsuppdraget.  

6.1 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Jag har i denna studie försökt att analysera hur de lokala trygghetsgrupperna i Sundsvall kommun 

fungerar i teorin och praktiken, med specifikt fokus på gräsrotsbyråkraternas roll och 

arbetssituation inom det trygghetsskapande arbetet. Detta kapitel består av två underavsnitt som 

fokuserar på uppsatsens frågeställningar och övergripande syfte i förhållande till det föregående 

resultat-och analyskapitlet. Detta operationaliseras genom att återkoppla till det analytiska 

ramverket och dess teorier. Det följs sedan upp av mina teoretiska och metodologiska reflektioner 

kring användandet och operationaliseringen av metod och teori som legat till grund för denna 

uppsats.    

6.1.1 Utvärderingsperspektivet   

Denna uppsats har byggt på uppdraget att utvärdera de lokala trygghetsgrupperna i Sundsvalls 

kommun. Utvärderingsperspektivet bidrog till att jag i rollen som extern utvärderare fick ta del av 

intervjupersonernas synpunkter och samtidigt hålla en neutral och nyanserad ställning gentemot 

verksamheten som jag har granskat. Jag har i denna uppsats fokuserat på att knyta ihop 

utvärderingsperspektivet till de andra teorierna som har använts i denna uppsats. Detta inkluderar 

Emerson et.al (2011) med sitt synsätt på samverkansstyrning som en multipartnerstyrning mellan 

staten, offentliga- och privata sektorn och civilsamhället. Samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

som arbetar direkt med och mot människor på lokal nivå, och har ett stort svängrum att själva kunna 

utforma mål och arbetssätt i det praktiska arbetet.  

Dessa teorier har varit tillämpningsbara att koppla ihop med utvärderingsperspektivet då 

uppsatsens övergripande syfte är att analysera och utvärdera hur dessa lokalt sammansatta 
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samverkansgrupper fungerar med specifikt fokus på deltagande gräsrotsbyråkraters 

arbetssituation och roller. Jag har som extern utvärderare haft möjligheten att i en neutral, men 

kritiskt granskade roll kunnat genomföra intervjuer och observationer för att på ett effektivt sätt 

kunna granska trygghetsgruppernas arbetssituation och utformning med aktörer, mål och resurser. 

Uppsatsen lägger stor prioritering på att via intervjuer och observationer utvärdera den 

gemensamma kommunal samverkan som med hjälp av statliga bidrag (FATI) har sammanfört 

lokala aktörer som till stor del består av gräsrotsbyråkrater. Uppsatsen har därför byggts på att 

utvärdera gräsrotsbyråkraternas individuella arbetssituation och deras situation i lokala 

trygghetsgruppen. Detta har jag anknutit till att utvärdera gräsrotsbyråkraternas arbetssituation i 

förhållande till den multipartnerstyrning som har växt fram i Sundsvalls kommun sedan politiska 

beslutet om utvecklingen av det trygghetsskapande arbetet under år 2011.  

6.1.2 Lokal samverkan med gräsrotsbyråkrater 

Hur arbetar trygghetsgrupperna i stadsdelarna – och vad upplever de ha fungerat bra respektive 

mindre bra? 

– Vilka är involverade i arbetet, med vilka mål och metoder, och vilka resurser används? 

 

Trygghetsgruppernas arbetssituation har under de senaste åren präglats av en omfattande 

utvecklingstrend där man på många håll har funnit en fungerande konstellation mellan den breda 

skaran som bl.a. innehåller bostadsbolag, förvaltningar, närpolis, skola, socialtjänst och 

trossamfundet. Framförallt har aktörerna inom flertalet grupper skapat en god lokal kännedom om 

varandra, och en tillit som inneburit en utvecklande samverkan både inom och utanför 

trygghetsgruppens arbetsområde. En negativ aspekt har enligt flertalet intervjupersoner varit att 

många grupper inte lyckats att involvera näringsidkare, föreningsliv och företagsliv i 

trygghetsarbetet till den grad de hade hoppats på. 

  

Eftersom trygghetsgrupperna bygger på att täcka av stadsområdets olika hörn så skulle dessa lokala 

aktörer kunna bidra med mycket expertis och kunskaper som är viktigt att ha i det 

trygghetsskapande arbetet. Därför har grupperna en del att arbeta med framöver för att kunna nå ut 

bättre till dessa lokala aktörer. En annan negativ aspekt har varit den bristfälliga representationen 



 

47 

 

från socialtjänsten. Alla intervjupersoner lyfter fram detta dilemma då det är ett viktigt 

expertisområde som majoriteten av grupperna går miste om. Vid ett flertal intervjuer kom det även 

fram att närpolisens roll inte har varit helt tydlig i en del av grupper. Men i motsats till socialtjänsten 

som i princip helt har försvunnit ur grupperna, så har närpolisen tack vare ett formellt 

samverkansavtal och erfarna gräsrotsbyråkrater skapat en stabil grogrund att bygga vidare på i 

framtiden.  

Flertalet av studiens intervjupersoner har påpekat att deras arbetsroller är komplexa då tillgången 

på resurser ofta är otillräckliga. I rollen som gräsrotsbyråkrat tvingas de lägga mindre tid och 

engagemang på det gemensamma trygghetsarbetet som berör alla parter i stadsområdet. Istället 

hamnar de i vad Lipsky (1980) kallar för en ”cykel av medelmåttighet”. Det är därför i enlighet 

med Lipsky ingen ovanlighet att gräsrotsbyråkrater inom sina offentliga organisationer präglas av 

resursbrist. Offentliga organisationer och myndigheter såsom polisen, skolförvaltning och 

socialtjänsten har svårt att tillgodose behoven med tillräckliga resurser så skapar det situationer då 

gräsrotsbyråkraterna måste använda sig av olika strategier för att hantera den ständiga 

resursbristen.  

Det är tydligt att bildandet av trygghetsgrupper har skapat ett öppnare samarbetsklimat mellan olika 

organisationer och verksamheter. De gräsrotsbyråkrater som har valt eller blivit tilldelade ansvaret 

att ingå i denna typ av samverkan har i överlag varit positiva till utvecklingen som har inneburit ett 

förtroendeuppdrag som har utvecklat det tvärorganisatoriska nätverket i stadsdelarna. Gruppernas 

interna och externa samverkan i kombination med det trygghetsarbete som uträttas utgör en vital 

del både inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.  

De lägger en stor prioritet på att förbättra den fysiska miljön, något som ska ha en direkt påverkan 

för de människor som bor och vistats i området. Men det är samtidigt viktigt att påpeka att 

grupperna har haft begränsad räckvidd att nå ut med ett medborgarintresse för dessa typer av frågor.  

Det folkliga intresset för lokala trygghetsfrågor kan anses vara relativt svalt, förutom då större 

händelser inträffar som exempelvis berör en hel skola eller bostadsområde. Detta går hand i hand 

med att vissa trygghetsgrupper har haft svårt att nå ut och engagera föreningslivet och näringsidkare 

runtom i stadsdelarna 
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Har omvandlingen från BRÅ-grupper till Trygghetsgrupper påverkat gräsrotsbyråkraternas 

individuella arbetssituation och gruppernas arbetssituation? 

     – Hur kan detta förklaras utifrån Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater? 

 

Analysen lägger stort fokus på att återkoppla till Lipsky (2010) och hans teori om 

gräsrotsbyråkrater. En majoritet av uppsatsens intervjupersoner betecknas som gräsrotsbyråkrater 

då de är tjänstemän som i sitt dagliga arbete har direkt kontakt med medborgarna och har ett visst 

handlingsutrymme i utförandet av sitt arbete. Gräsrotsbyråkraterna arbetar med medborgare 

(klienter) som alla är olika, därför behöver de handlingsfrihet för att kunna skapa möten präglat av 

flexibilitet och medkänsla. Det betyder dock inte att gräsrotsbyråkraterna saknar begränsningar sett 

till regelverk från överordnade eller till normer och regler inom yrkesgruppen. Tvärtom så styrs 

deras arbete av många riktlinjer som bottnar i beslut från politiker och tjänstemän högst upp i 

hierarkin. Under senare år så har detta mynnat ut i bl.a. den nämnda överenskommelsen mellan 

Sundsvalls närpolisområde och Sundsvalls kommun (2011) kring det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet, samt skapandet av trygghetsgrupperna vilka tillkom som följd av 

överenskommelsen.  

I återkoppling till Lipsky (1980) så lyfter han fram att gräsrotsbyråkrater har en centraliserad 

position i samhället med stort ansvarsutkrävande och hög arbetsbörda. Rollen i trygghetsgruppen 

kan under vissa omständigheter vara känslig då den utomstående arbetssituationen kräver att 

mindre tid och resurser läggs på trygghetsgruppens arbete. Osäkra arbetsförutsättningar inom olika 

organisationer såsom polis, skola och socialtjänst har under åren inneburit ett varierande deltagande 

i grupperna. Gräsrotsbyråkraterna behöver ofta arbeta under förhållanden med begränsad tid och 

hög arbetsbörda, och vanligt är att detta är i kombination med en obegränsad efterfråga på tjänster 

inom arbetsområdet.  

Omvandlingen från BRÅ till trygghetsgrupper har inneburit förändrade arbetsförutsättningar både 

för gräsrotsbyråkrater och för grupperna i sig. En central aspekt som framkommit vid intervjuer 

med bland annat närpolis, rektor och fritidsledare är att den individuella arbetsbördan skapar både 

en gynnsam och problematisk situation. I arbetsrollen som gräsrotsbyråkrat har de en relativt stor 

handlingsfrihet i jämförelse med andra tjänstemän i olika organisationer. Denna handlingsfrihet är 
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fullt nödvändig för att kunna utföra arbetet eftersom det är så komplext att det inte går att formulera 

färdiga manualer för hur det ska skötas.  

För närpoliser, rektorer och andra gräsrotsbyråkrater har det över tid inneburit ett större 

ansvarsutkrävande i takt med påtryckningar både uppifrån den organisatoriska ledningen och med 

ett större ansvarsutkrävande gentemot medborgarna. Detta bidrar till att vissa gräsrotsbyråkrater 

inte har haft möjlighet att delta i trygghetsgrupperna på grund av för stor arbetsbörda i sin yrkesroll. 

Övergången från brottsförebyggande till trygghetsperspektiv har öppnat upp flertalet 

organisationer och verksamheter till att lägga resurser på detta arbete. Man har lyckats involvera 

mer lokala aktörer i grupperna, men i kontrakt har bortfallet av socialtjänsten varit kännbart i 

grupperna. Konstellationen bygger mycket på ideella krafter och engagemang för stadsområdets 

utveckling. Trots att det finns en välvilja att hjälpa och bistå med kunskaper har det under de senaste 

åren inneburit att en del gräsrotsbyråkrater har fallit bort från grupperna på grund av organisatoriska 

hinder eller hög arbetsbörda. Samtidigt framgår det från intervjuerna att förmågan att korsa 

organisatoriska och sektoriella gränser skapar förutsättningar att man lättare kan uppnå uppsatta 

mål som berör trygghetsarbetet, och även skapa en hållbar samverkan mellan olika intressenter. 

Många av de problem som gräsrotsbyråkraten ställs inför i det vardagliga arbetet kommer inte att 

försvinna endast för att de deltar i en extern samverkansprocess. Trygghetsgrupperna bygger 

mycket på att ha deltagare med erfarenhet och expertis inom sitt yrkesområde. Därför finns det 

även en viss risk att kommunen och grupperna tillitar sig för mycket på den gamla stommen, istället 

för att våga ta in nya influenser och aktörer som kan bidra med ny sorts kunskap och nya perspektiv 

på trygghetsarbetet. En del aktörer har fallit bort ur grupperna under årens lopp på grund av 

tidspress som upplevs i rollerna som exempelvis polis eller rektor.  

Övergången från brottsförebyggande perspektiv mot barn och ungdom till det breda 

trygghetsperspektivet i stadsområden har skapat ett strukturerat samarbete mellan organisationer 

och verksamheter i kommunen. I jämförelse med dåvarande BRÅ-grupper så har dagens 

trygghetsgrupper fått ett tydligare mandat och syfte att samverka för att främja det gemensamma 

trygghetsskapande arbetet. Studiens gräsrotsbyråkrater kan i och med deras deltagande utveckla 

både sin egen yrkesroll med ett större nätverk och samarbetspartner ute på fältet. 
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Vilka styrkor och brister går att finna i gruppernas styrning och samverkan, och vad kan förklara 

orsakerna till dessa? 

 

Gräsrotsbyråkraterna består i denna studie av poliser, fritidsledare, fritidsgårdsföreståndare, 

församlingspedagoger och rektorer. Deras delaktighet och bidragande i gruppen bottnar mycket i 

den dagliga arbetssituationen som kräver att de utövar handlingsfrihet i att fatta beslut på daglig 

basis när de interagerar med klienter och medborgare i samhället. Begränsade resurser till 

förfogande kräver att gräsrotsbyråkrater utvecklar sitt sätt att bestämma vem de ska hjälpa och hur 

de kommer att få hjälp. Detta påverkar trygghetsgruppen indirekt då gräsrotsbyråkraterna under 

tidsperioder inte kan lägga den tid som de vill på gruppens arbete.  

Det är förstås svårt att förbättra detta tillstånd på rak arm då gräsrotsbyråkraternas deltagande är 

något som sker utanför deras ordinarie arbetssituation. Därför blir grupperna känsliga för temporära 

bortfall under perioder då t.ex. polis eller rektor har för stor arbetsbörda inom sitt område. Somliga 

aktörer är svårare att ersätta än andra, och gräsrotsbyråkraternas deltagande och inflytande är högst 

nödvändigt för ett fullt fungerande arbete och samverkan inom grupperna. Detta innebär att vissa 

grupper fungerar bättre än andra runtom i Sundsvalls kommun.  

För att återkoppla till Emerson (2011) så lyfter han fram att den kollektiva beslutsprocessen ska 

aktivera personer inom myndigheter, organisationer och verksamheter att genomföra offentliga 

ändamål som annars inte hade kunnat åstadkommas. Detta har möjliggjorts i Sundsvall tack vare 

att många gräsrotsbyråkrater har mycket erfarenhet att arbeta strukturerat med mål och resurser i 

denna typ av samverkanskonstellation sedan BRÅ-tiden. Betydelsen av erfarenhet och tidigare 

samverkansarbete har möjliggjort ett forum där alla deltagare är med på samma villkor och bidrar 

med sin expertis i gruppens beslutsprocesser.  

Utvecklingen av samverkansstyrning i Sundsvalls kommun kan anses som ett framgångsrikt 

koncept då kommunen tillsammans med organisationer och verksamheter har skapat ett gemensamt 

öppet forum där gräsrotsbyråkrater kan träffas och ta del av varandras erfarenheter och lärdomar. 

Detta har lagt en betydelsefull grogrund för att de gräsrotsbyråkrater som har valt eller blivit 

tilldelade rollen att ingå i trygghetsgrupperna kan förbättra deras egna komplexa arbetssituation 

med ett större kontaktnät och kännedom om andra aktörers arbete och roller. Även expertisutbytet 

som sker inom grupperna skapar förutsättningar för att gräsrotsbyråkraten ska kunna förbättra sin 
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arbetssituation i vardagen via detta utökade kontaktnät som är användbart vid händelser som kräver 

en förstärkt samverkan mellan olika organisationer och verksamheter.  

Enligt Emersons et.al (2011) argumentation ska det finnas förtroende, förståelse, intern legitimitet 

och ett engagemang mellan gruppens aktörer för att ha möjlighet att ha en god samverkan i sina 

yrkesroller, både inom och utanför gruppen. I Sundsvall kommun har samverkan inom det 

trygghetsskapande arbetet på senare år effektiviserats via goda kontaktvägar, klara mandat, och 

befogenheter. Det har påvisats av flertalet intervjupersoner att det finns en etablerad tillit för 

varandra när det gäller hur och vilka man ska samverka med då större händelser uppstår i ett 

område. Däremot har denna multipartnersstyrning fortfarande en del brister, framförallt när det 

handlar om att använda sig av lokala förmågor, såsom lokalt föreningsliv, företagsliv och 

näringsidkare. Dessa aktörer har haft ett begränsat inflytande och påverkan på trygghetsarbetet 

som förs i stadsdelarna. Men det finns även en medvetenhet bland många av intervjupersonerna 

om denna brist, något som indikerar på att detta kommer få en större prioritering i framtiden. 

I månt och mycket så bottnar intervjupersonernas syn och erfarenheter gällande samverkan inom 

det trygghetsskapande arbetet i Danermarks (2000) fastställande att en god samverkan kräver 

kännedom om andra parters organisatoriska och resursmässiga förutsättningar. Gruppernas 

konstellation med en bred skara aktörer från olika organisationer och verksamheter skapar 

förutsättningar för skapandet av en stabil plattform. Däremot har samverkansprocessen även stött 

på en del problem gällande effektivisering och spridning. Detta handlar exempelvis om att förstärka 

den lokala kunskapsbasen genom att använda sig av näringsidkare och föreningslivet. Detta hänger 

dock på att prioritera vilka åtgärder man vill inkludera dessa inom.  

När det handlar om trygghetsskapande arbete så är en överhängande risk att för många aktörer ska 

vara med och påverka. I Sundsvalls kommun har flertalet av intervjupersonerna utnyttjat 

möjligheten med att aktivera ett fåtal aktörer när större händelser inträffar som kräver lokal kunskap 

och kännedom. På så sätt kan det vara lättare att behålla fokus och prioritera en typ av åtgärd. Men 

det är fortfarande ett behov för trygghetsgrupperna att utnyttja denna typ av lokal resurs på ett 

bättre och effektivare sätt i framtiden.  
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6.1.3 Teoretiska och metodologiska reflektioner 

Valet att göra intervjuer med deltagande aktörer inom de lokala trygghetsgrupperna visade sig vara 

en bra och effektiv metod då jag fick en bred uppsättning av data som gick att tillämpa i uppsatsens 

resultat- och analysavsnitt. Mina direktobservationer var inte fullt lika effektiva gällande 

datainsamling, men jag fick ändå ut en del information som kunde användas i uppsatsen. Något 

som jag skulle ha varit med noggrann med var personliga anteckningar som i viss mån blev 

bristfälliga under trygghetsdagen och vid trygghetsvandringen. Eftersom det blev många samtal 

med personer från olika verksamheter under trygghetsdagen så föll en del information och 

reflektioner bort då jag inte fick möjligheten att anteckna ner det under dagens lopp. I det stora det 

hela är jag ändå nöjd med valet av metoder för denna uppsats.  

En annan möjlighet hade varit att genomföra gruppintervjuer med deltagarna för att i ett gemensamt 

forum höra om deras åsikter berörande grupperna och det generella trygghetsarbetet. Detta hade 

skapat ett öppnare diskussionsforum där deltagarna hade kunnat bolla idéer och funderingar med 

varandra. Men det hade samtidigt blivit svårare att särskilja och tyda åsikterna bland deltagarna. 

Vid gruppintervjuer är det ofta vissa personer som tar upp mer plats än andra. Detta hade riskerat 

att uppsatsens utvärderingsperspektiv hade blivit sårbart då vissa intervjupersoner inte skulle 

komma lika mycket till tals. Till sist hade det varit svårt att sammanföra dessa aktörer vid en och 

samma tidpunkt då de arbetar inom olika organisationer med varierande arbetsbördor.  

Mitt val av teorier grundas mycket på att jag ville belysa gruppernas deltagare och deras 

arbetssituation både inom och utanför gruppen. Detta ville jag koppla ihop med ett användbart 

teoretiskt resonemang inom det breda samverkansbegreppet. Användandet av samverkansstyrning 

som teoretiskt resonemang i uppsatsen förföll sig naturlig då jag ville lyfta fram den kollektiva 

beslutsprocessen som aktiverat beslutsfattare inom myndigheter, samt personer inom offentliga och 

privata sektorn runtom i Sundsvalls kommun att genomföra ett offentligt ändamål som annars inte 

hade kunnat åstadkommas. Användandet av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och deras 

komplexa arbetssituation var inte helt enkelt att applicera till en början på min utvärderingsstudie. 

Men eftersom jag behövde en teori som kunde förklara deltagarnas arbetssituation både inom och 

utanför trygghetsgruppen så blev valet av gräsrotsbyråkratin fullt berättigat och fungerande i 

slutändan.  
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Andra möjligheter med mina teoretiska val hade kunnat vara att fokusera mer på beslutsfattarna 

inom kommunen, vilket hade innefattat politiker, förvaltningschefer och andra högt uppsatta 

tjänstemän som är involverade i det strategiska trygghetsrådet och trygghetsarbetet i Sundsvall. 

Detta hade kunnat appliceras på en form av organisationsteori som tenderar att beskriva och 

förklara organisationens framväxt och utbredning inom den byråkratiska teoriskolan. Ett annat 

tillvägagångsätt hade möjligtvis kunna vara institutionell teori som skulle sätta fokus på hur 

organisationer styrs av omgivande faktorer och invanda mönster snarare än av rationalitet. 

6.2 Forskningsbidrag 

Jag har i denna uppsats utvärderat de lokala trygghetsgrupper i Sundsvalls kommun som 

samarbetar för att främja trygghet och säkerhet runtom i bostads- och stadsområden. Fokus har 

legat på gruppernas deltagare som i stor utsträckning består av gräsrotsbyråkrater, samt den 

samverkansprocess som Emerson (2011) benämner vid en multipartnerstyrning. Denna form av 

styrning äger rum och får kraft mellan bland annat förvaltningar, myndigheter och organisationer 

via trygghetsrådet, gruppmöten, trygghetsdagar och vid skarpa händelser. 

De intervjuer som gjorts med tio deltagare från trygghetsgrupperna pekar på att nyckeln till 

framgång med det trygghetsskapande arbetet på kommunal nivå är informationsutbytet. Genom det 

får de medverkande tillgång till uppgifter som de annars inte haft kännedom om eller tillgång till. 

Även om informationsutbytet skulle äga rum utan en formaliserad samverkan så erbjuder 

grupperna som samverkanskonstellation naturliga kontaktvägar som under årens lopp visat sig vara 

stabila och kontinuerliga.  

Uppsatsen har visat på att gräsrotsbyråkraten kan förbättra och effektivisera sin komplexa 

arbetssituation gentemot klienter och medborgare genom att ingå i denna form av 

samverkansgrupp. På så sätt kan poliser, rektorer, fritidsledare m.fl., utnyttja sitt deltagande i denna 

lokala samverkansform för att effektivisera samverkan med andra aktörer och förbättra sin egen 

arbetssituation i den organisation de är verksam inom. Gräsrotsbyråkraten kan med ett aktivt 

deltagande i trygghetsgruppen lätta sin arbetsbörda genom att skapa sig en större lokal kännedom 

om andra deltagares arbete, samt vad som händer i sin stadsdel och vad som är på gång. På så vis 

kan gräsrotsbyråkraten skapa sig förutsättningar att ligga ”ett steg före” och kunna förutse 

händelser som kan skapa social oro och otrygghet i stads- och bostadsområden.  
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Gräsrotsbyråkraternas arbetssituation bottnar i att nå en hög grad av att kunna arbeta med tydliga 

mål och genomförbara prestationer. De har även i sin arbetsroll ett samverkansbehov med andra 

lokala aktörer. I relation till Lipsky (1980) har studiens gräsrotsbyråkrater sedan bildandet av 

trygghetsgrupperna utvecklat gynnsamma möjligheter att i större utsträckning ta del och påverka 

målbilder och beslut som påverkar deras komplexa arbetssituation. Med deltagandet i 

trygghetsgruppen så underlättar det för gräsrotsbyråkrater då de är med och beslutar gällande mål 

för trygghetsarbetet på gräsrotsnivån. Detta i kontrast med deras vardagliga arbetssituation som 

präglas av ett komplicerat arbetsområde och svårigheter med kunskap och samsyn inom 

organisationer som präglas i stor utsträckning av en ”top-down” struktur. Toppskiktets policys 

skiljer sig ofta mot vad som egentligen händer på gräsrotsnivån där policys genomförs. Därför har 

handlingsfriheten som de lokala trygghetsgrupperna fått med mål och resurser skapat 

utvecklingsbara förutsättningar att effektivera det trygghetsskapande arbetet i respektive stadsdel. 

Omvandlingen från BRÅ-grupper till lokala trygghetsgrupper har inte skapat någon ny omfattande 

arbetssituation för gräsrotsbyråkraterna. Det har funnits ett engagemang under en längre tidsperiod 

bland många aktörer som har en vilja att arbeta för att skapa tryggare omgivning, men man har inte 

alltid samarbetat på ett effektivt sätt. Det handlar inte om några drastiska eller omfattande åtgärder 

som kommunen tillsammans med förvaltningar, bolag, polis, socialtjänst m.fl., har genomfört 

under de senaste åren. Men samtidigt påvisar resultatet från denna studie att aktörer i denna lokala 

samverkansform kan skapa bättre arbetssituationer eftersom det gemensamma arbetet som utförs i 

det lilla sammanhanget återkommande påverkar det större sammanhanget för 

samhällsutvecklingen i Sundsvalls kommun.  

6.3 Rekommendationer  

 Det finns ett behov att utveckla trygghetsvandringar i framtiden för att kunna inkludera 

allmänheten på ett bättre sätt. Det är allmänt känt att kvinnor upplever en större otrygghet 

i jämförelse med många andra grupper då man vistas i stadsmiljö och parker under kvällar 

och nätter. Det kan därför vara av intresse för trygghetsgrupperna runtom i Sundsvall att 

undersöka möjligheten och lägga prioritet på att genomföra trygghetsvandringar för 

kvinnor, och eventuellt andra utsatta grupper – såsom pensionärer. 
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 Det bör prioriteras att involvera föreningsliv och näringsidkare som har värdefull kunskap 

och kännedom om barn och ungdomar i närområdena. Detta kan exempelvis handla om att 

trygghetsgruppen lyfter fram utarbetad information och målförslag till exempelvis ledare, 

ordförande och ICA-handlare hur man gemensamt kan hjälpas åt för att förebygga 

oroligheter och skadegörelse, samt öka trivseln och sammanhållningen i stadsområdet.  

 

 Det finns behov att skapa ett större intresse bland allmänheten för trygghetsarbetet. Därför 

ska det anses vara av betydelse att försöka bjuda in journalister till trygghetsdagarna så att 

de kan ta del av trygghetsarbetet och vidarerapportera till lokaltidningen. Skulle intresset 

vara svalt bland lokaljournalisterna så kan en annan möjlighet vara att utnyttja 

journaliststudenter vid mittuniversitet. På så sätt kan information om det lokala 

trygghetsarbetet nå ut till allmänheten via exempelvis social medier. Grupperna kan även 

ta tillfället i akt under höstens riksdagsval att göra sig mera synliga ute bland allmänheten.   

  

 I och med att trygghetsbegreppet har fått allt större uppmärksamhet runtom i samhället är 

det av betydelse att inte överarbeta behovet av trygghet i Sundsvalls kommun. Begreppet 

”Tryggare Sundsvall” kan ge falska budskap till allmänheten om det hamnar för mycket i 

blickfånget. Trots att den lokala samverkansformen med trygghetsperspektivet bevisligen 

har visat sig vara effektiv på många plan så är risken att en del människor känner sig 

otryggare eftersom det ständigt nämns och är på agendan i vardagsarbetet. Istället kan det 

vara gynnsamt att man även lyfter fram andra aspekter såsom att arbeta för ökad trivsel och 

välmående. 

 

 Den 1 januari 2015 kommer Sverige få en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens 

uppdelning. Detta medför risker att närpolisarbetet kan monteras ned ytterligare. Därför är 

det av stor betydelse att upprätthålla och utveckla den lokala 

samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis. Då risken annars är att det blir en 

ren pappersprodukt utan substans.  Detta kan förebyggas via tydliga kontaktvägar och 

informationsutbyte mellan involverade aktörer, samt gemensamma åtaganden i 

stadsområdena som stärker samverkan och samordningen kring det brottsförebyggande- 

och trygghetsskapande arbetet i Sundsvalls kommun. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjumall 

Allmänt 

1. Namn och befattning?   

2. Hur länge har du varit aktiv inom trygghetsgruppen (f.d. BRÅ-gruppen)? 

3. Varför valde du att delta i trygghetsgruppen? 

4. Vilken sorts expertis och egenskaper bidrar du med till gruppen?   

5. Vad gör lokala trygghetsgrupper betydelsefulla enligt dig? 

Hur det fungerar – inledande öppen fråga 

6. Vad har fungerat bra – kan du ge något/några exempel där ni lyckats? 

7. Vad har fungerat mindre bra? Vad kan lokala trygghetsgrupper INTE lyckats lösa? 

Arbetssituation (arbetssätt och metoder) 

8. Hur ser du på gruppens träffar/möten träffar 

– Är dessa tillräckliga i förhållande till arbetet som genomförs? 

9. Vad anser du om gruppens konstellation?  

– Behövs det ytterligare tillskott? Om ja, vilken typ av aktör?    

10. Vilka metoder tycker du fungerar bäst?  

– När har ni lyckats, hur har ni jobbat då?  

– När ni har misslyckats, vad gick fel?  

Målbild 

11. Hur tycker du att gruppens arbete med målbilder har fortgått?   

– Har uppsatta mål varit realistiska i förhållande till gruppens arbete och område? 

12.  Vad anser du ha varit bra, respektive mindre bra gällande tidigare uppsatta mål?  
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Resurser 

13. Vilka materiella resurser kommer till användning i trygghetsgruppen? 

14. Hur upplever ni tillgången på ekonomiska resurser inom trygghetsgruppen?  

– Eventuella brister? 

Syn på samverkan 

15. Vad tycker du kännetecknar en framgångsrik samverkansprocess?  

16. Varför är samverkan viktigt i trygghetsarbetet? 

17. Hur ser kontakten ut för dig med övriga gruppens deltagare i det vardagliga arbetet? 

18. Har du upplevt några hinder för att samverkan under årens lopp?  

  – Om ja, vilka? 

19. Vad har samverkan haft för betydelse för arbetet inom trygghetsgrupperna? 

– Har samverkan haft avgörande betydelse i gruppen, eller har ni kunnat lösa saker och ting 

ändå? 

Styrning från politikerna 

21. Upplever du att politiker styr arbetet runt trygghetsgruppen? 

– Hur stark är denna styrning i så fall? 

– Hur kommunicerar ni till politikerna vad som fungerar, respektive inte fungerar så bra?  

Utveckling i Sundsvall 

22. Hur har responsen varit i stadsdelen där ni är aktiva? Framkommit några särskilda 

önskemål från civilbefolkningen? 

23. Utifrån från era yrkesmässiga erfarenheter de senaste åren: Hur ser ni på utvecklingen 

kring trygghet/otrygghet i stadsområdet, och i Sundsvall rent generellt? 

24. Vilka är de största riskerna i Sundsvall anser du? 

25. Hur ser du på framtiden för de lokala trygghetsgrupperna? 

Övriga synpunkter 
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Bilaga 2: Trygghetsgruppernas geografiska områdesansvar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

Bilaga 3: Trygghetsgruppernas uppdrag 

Syfte 

De lokala trygghetsgrupperna syfte är att arbeta med lokala trygghetsfrågor i sitt område. 

 

Uppdrag 

De lokala trygghetsgruppernas uppdrag är att samverka med andra aktörer i sitt område för 

- allas rätt till det offentliga rummet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuell läggning eller ålder 

- att skapa möjligheter till påverkan och inflytande för de som bor och verkar i området 

när det gäller trygghetsfrågor 

- en inbjudande och välkomnande kommundel 

 

Gör en handlingsplan för året 

- Inventera behov 

- Avgränsa/prioritera 

- Gör en budget 

- Lämna in handlingsplan och budget till Helen 

- Beslut om medel kommer tillbaka till trygghetsgruppen 

- Fördela arbetsuppgifter/bilda arbetsgrupper 

Processen är viktig för att alla i trygghetsgruppen ska bli delaktiga och engagerade. Det 

bygger på att alla bidrar med sin bit för att skapa en helhetssyn. 

 

Trygghetsskapande metoder 

- Regelbundna trygghetsvandringar (Helen har en modell som ska följas) 

- Föräldra- och vuxenvandringar 

- Grannsamverkan 

- Skapa mötesplatser 

- Bygga nätverk 

- Helt och rent i närmiljön 

 

Trygghetssamordnarens uppdrag 

- Hämta in kunskap om trygghetsfrågor genom aktuell forskning och rapporter 

- Vara med som stöd i de trygghetsgrupper som har ett tillfälligt behov av det 

- Vara processledare när handlingsplaner ska tas fram (vid behov) 

- Är inte utförare i de lokala trygghetsgruppernas arbete 

- Samlar in protokoll från möten och trygghetsvandringar 

- Kvalitetssäkrar trygghetsvandringarna och liknande arbete 

- Uppdaterar hemsidan med protokoll och aktuella uppgifter 

- Marknadsför trygghetsarbetet 

- Organiserar trygghetsdagar med idéutbyte och påfyllning av kunskap 

- Assistera det strategiska trygghetsrådet i deras arbete 

 



 

64 

 

 

Bilaga 4: Trygghetsvandring - Kvissleby norra 

 


