
1 
 

** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BROTTSPREVENTIV SAMVERKAN  
En jämförande implementationsstudie av Karlstad och 

Örebro kommun 
 
 
 
 
 

Mohammed Fahed Ali & Yahya Öz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Handledare: Martin Karlsson 

 
Seminariedatum: 2017-08-25 
 
Statskunskap kandidatkurs 
Självständigt arbete 15hp 



2 
 

Abstract  
 
Crime prevention and community safety are issues that the Swedish government constantly have 

to struggle with. With different working conditions, priorities and budgets for each region and 

municipality, such tasks could turn into colossal challenges if the right solutions aren’t taken. In 

the last couple of years the government has together with the police and crime-preventing 

council (Brottsförebyggande rådet) issued a number of publications encouraging the municipal 

councils to cooperate with police, governmental bodies and local civil actors. The motive being 

that crime-preventive reforms and measures only work if all actors act like a coherent body, from 

planning to implementation of policies. These publications have also advocated the use of 

several crime-preventive methods when planning such reforms.  

 

The goal with this essay is to examine the incorporated crime-prevention methods such as the 

control theory and structural change theory. Questions to be answered are also about the 

measures taken and levels of cooperation in the two municipalities of Örebro and Karlstad. This 

has been done through the lens of the qualitative method because we were interested in studying 

the subject on different levels. To do so we have performed four interviews with one municipal 

commissioner from each municipality, one security coordinator in Karlstad and a local area 

police in Örebro. We have also studied several documents related to the empirical material. 

 

The conclusion has been that there are similarities regarding the usage of crime-prevention 

methods but that the implementation of measures differs regarding community safety and long-

term effects to provide a safe environment for the citizens  

 

 

 

Keywords: Cooperation, control theory, structural change theory, prevention, surveillance, safe 

environment  
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Inledning  
 

Idag så pågår en debatt kring den ökande otryggheten i Sverige kring brott. I den nationella 

trygghetsundersökningen, som Brottsförebyggande rådet genomförde år 2016 och publicerades i 

år så har man observerat en ökning av antalet personer som känner sig otrygga och oroliga för att 

utsättas för brott. En majoritet av urvalspersonerna, 72 % upplevde dessutom att brottsligheten i 

stora drag har ökat i Sverige (Brå 2017, 93). Denna utveckling kan te sig överdriven av vissa 

röster men faktum är att det dödliga våldet, speciellt i det offentliga har ökat (Polisen 2017, 26).   

Detta i kombination med det ökade antalet utsatta och särskilt utsatta områden i Sveriges städer 

har lett till att regeringen ser ett ökat behov av att stärka stödet och samverkan mellan kommuner 

och andra aktörer när det gäller det brottsförebyggande arbetet (Regeringen 2016). Ett exempel 

på en annan åtgärd som är av relevans är omorganisationen av de 21 polismyndigheterna till en 

central sådan, Polismyndigheten. Detta kan tolkas som ett led i att effektivisera polisens arbete 

men även för att anpassa polisverksamheten efter en tydligare styrning (Regeringskansliet 2014). 

 

Regeringen har utöver detta sedan 2016 upprättat en nationell brottspreventiv plan, vars mål är 

att effektivisera det brottspreventiva och trygghetsskapande arbetet hos institutioner men likaså 

hos andra vitala samhällsaktörer.  

 

I rapporten så nämns vikten av en kunskapsbaserad prevention, där kommunerna ska stödjas i sitt 

brottspreventiva arbete av länsstyrelserna och de regionala samt nationella 

samordningsverksamheter som upprättats (Regeringskansliet 2016, s.11-12). Dessa åtgärder har 

enligt regeringen sin grund i att den organiserade brottsligheten i samhället har ökat men även på 

grund av att man ser ett behov av att arbeta mer lokalinriktat, det vill säga att man fokuserar på 

kommunernas olika förutsättningar, lägesbilder och dylikt.  

Som utgångspunkt för detta reformarbete så har polisen i samarbete med upprättat så kallade 

medborgarlöften eller samverkansavtal som syftar till att man ska kunna arbeta mer 

situationsbaserat när det avser brottspreventionen (Regeringskansliet s.2016, 16). Man menar 

även från regeringens håll att en sådan ansats ska användas som ett förebyggande instrument i 

form av att man identifierar ungdomar och andra individer som befinner sig i riskzonen för att bli 

kriminella. I publikationen framgår det att målet därav blir att minska återfallsrisken men även 
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att man har en förhoppning att nya metoder för att bekämpa brott ska utvecklas fram under 

arbetets gång (Regeringskansliet 2016, 18-9).  

I boken Implementering i politik och förvaltning menar man att samverkan är ett 

tillvägagångssätt, som ofta används i områdesorienterat policyskapande. I områdesorienterad 

policy omfattar implementeringen vanligtvis ett specifikt avgränsat geografiskt område, där 

lokala samarbetsavtal är ett typiskt karaktärsdrag för modellen (Vedung 2016, 37-38). 

Samverkans roll för policyskaparna bygger på att varje aktör är ömsesidigt beroende av de andra 

aktörernas resurser, vilket gör att en gemensamt influerad policy med åtgärder och allt som följer 

med skapas (Vedung 2016, 40-41).  

Å andra sidan menar Vedung att den offentliga förvaltningen bör involvera berörda aktörer så 

tidigt som möjligt eftersom att implementeringspolicys utmaningar kan manifestera sig i olika 

former (Vedung 2016, 50-52). Ett relevant exempel skulle kunna vara hur andra aktörer än 

kommunen formulerar sin policy för området som behandlas, här krävs det att en god 

kommunikation mellan parterna finns och att man är förstådda med hur implementeringen ska 

ske för att undvika verkningslösa insatser. Just brottsförebyggande policys kan ha sina problem 

då det är avgörande att mottagarna av implementeringen har förstått den och att det finns en 

ömsesidig vilja hos både utförare och mottagare, speciellt med tanke på att implementeringen av 

brottspreventiva åtgärder i många avseenden är riktade mot individer (Vedung 2016, 109).   

 

Med sina 90 198 invånare så är Karlstad kommun den största kommunen i Värmlands län 

(Karlstad kommun 2016). Efter omorganisationen av Polisen i regioner istället för 

länspolismyndigheter så tillhör länet det som kallas för Polisregion Bergslagen tillsammans med 

Dalarna och Örebro län (BRÅ 2017). Granskar man den senaste statistiken över brottslighet i 

Karlstad kommun från 2014 så var det totala antalet anmälda brott i kommunen 10 013 st.  

 

Örebro kommun är den sjunde största kommunen med sina ca 146 600 invånare. Under 2016 så 

var det totalt 20 944 brott som anmäldes i Örebro kommun. av dessa så var brott som stöld, 

häleri och skadegörelse som de mest anmälda brotten. Inom våldsbrott under 2016 så har det 

gjorts 1772 anmälningar och inom narkotikabrott så har 1921 anmälningar gjorts (Trygga Örebro 

2016).  
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Med tanke på den fokus som har lagts på att reformarbetet inom brottspreventionen och 

trygghetsskapandet ska ha en lokal prägel så kommer denna studies inriktning vara att granska 

och jämföra detta arbete i de två ovannämnda kommunerna.  

 
Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera hur Örebro kommun och Karlstad kommun arbetar med 

implementering av brottförebyggande arbete med fokus på samverkan.  
 
Frågeställningar  
För att undersöka det brottsförebyggande arbetet i kommunerna har följande frågor formulerats 

• Hur samverkar olika aktörer för att förebygga brottslighet och skapa trygghet i Örebro 

respektive Karlstad kommun? 

• I vilken utsträckning kännetecknas åtgärderna av kontroll kontra 

strukturförändringsmodellen?  

• Vilka olika brottspreventiva åtgärder har kommunerna vidtagit för att öka tryggheten 

utifrån problembilden?  

Disposition 

I det nästkommande kapitlet så presenteras bakgrunden om uppsatsens stomme. Senare följer ett 

begrepps och teoriavsnitt, som tar upp relevansen och förståelsen för arbetet. Sedan beskrivs 

analysmodellen med den operationaliserade analysramen för att förtydliga målet med uppsatsen 

för läsarna. Därefter kommer metod avsnittet som innehåller urval, etiska val, avgränsning och 

material. Vidare presenteras hermeneutik, reliabilitet och validitet som ger tillförlitligheten och 

relevansen till arbetet och även metoddiskussionen. I nästa kapitel presenteras empirin/resultatet 

för Örebro respektive Karlstad kommun följt av analyser efter varje avsnitt. Sedan avrundas 

uppsatsen med en slutsats och avslutande diskussion innehållandes förslag för vidare forskning, 

vilket avslutas med källförteckningen.  
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Tidigare forskning & utredningar  
Här tar vi upp relevanta forskningar och utredningar som visar grunden till vår uppsats och dess 

syfte. Med detta kapitel så är tanken att skapa större förståelse till arbetets syfte och 

frågeställningar. Därmed tar vi upp svenska kriminalpolitikens utveckling för att få en förståelse 

kring hur läget har sett ut i Sverige. Därefter väljer vi att redovisa nyckeln till uppsatsen och det 

är samverkan mellan olika aktörer och sist tar vi upp en undersökning som visar varför 

medborgarna känner sig otrygga i samhället och vilka kriminella handlingar som man stöttar mer 

på.  

 

Utvecklingen av svensk brottsprevention 
I en bok ”Svensk kriminalpolitik”, har författarna Robert Andersson och Roddy Nilsson 

analyserat den svenska kriminalpolitiken och dess utveckling under de senaste decennierna. 

Staten gick från att tidigare enbart fokusera på individuella insatser under första halvan av förra 

seklet till att alltmer präglas av en allmänpreventiv politik under 50-talet (Andersson & Nilsson 

2013, 222). En punkt som de menar har varit avgörande för utvecklingen av stora delar av den 

svenska brottspolitiken är socialdemokraternas hegemoni under flera decennier, där idéer och 

teorier om kollektiva lösningar gjorde att aktörer såsom socialtjänsten involverades i det 

brottsförebyggande arbetet. Detta innebar att staten fick en ännu större roll i samband med 

välfärdsstatens utveckling (Andersson & Nilsson 2013, 224–225). 

 

Denna utveckling har utifrån studien lett till att den svenska kriminalpolitiken alltmer börjat bli 

politiserad, där fokus alltmer hamnat på brottsoffret, vilket Andersson och Nilsson redogör 

detaljerat för i nedanstående stycke:  

”Kriminalitet har under de senaste decennierna allt mer kommit att ses som onda, förvirrade 

eller sjuka handlingar av individer mot andra individer. Detta tar sig uttryck i den allt starkare 

betoningen på brottsoffren………. I den politiserade kriminalpolitik där åtgärder måste komma 

snabbt och logiken är att under inga omständigheter uppvisa uppfallenhet mot brott har 

lättillgängliga bilder och stereotyper ersatt omfattande kartläggningar och empiriska 

undersökningar”. (Andersson & Nilsson 2013, 226).  

 

De (författarna) menar i sin slutsats är att situationell brottsprevention börjat ta mer plats i 
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kombination med kontrollmodellen, där politiken har blivit ett instrument för att introducera och 

styra riktningen på det brottsförebyggande arbetet. Vidare så kommenterar man att denna trend 

kan härledas från den nyliberala synen på styrning, som alltmer börjar dominera alla 

politikområden, inklusive kriminalpolitiken. Detta i kombination med polisens allt starkare roll i 

utformningen av brottspreventiva åtgärder har lett till en utveckling där författarna beskriver 

framtiden som en period fylld av en mer repressiv politik som en följd av det växande missnöjet 

hos medborgarna och politiska ambitioner (Andersson & Nilsson 2013, 228–231). 

Samverkan  
År 2016 kom regeringen upp med det nationella programmet ” Allas vårt ansvar” och målet med 

detta var att stimulera en mer strukturerad form av samverkan och öka det brottsförebyggande 

arbetet. Det brottsförebyggande rådet trädde fram och ansågs vara en bra grund till att främja det 

lokala brottsförebyggande arbetet och samordna det (Regeringskansliet 2016, s.3). Med detta så 

skulle kommuner, poliser och andra aktörer börja samverka kring dessa frågor. Efter några år 

gjorde detta genomslag och flera lokala brottsförebyggande råd har tillsats i flera kommuner i 

landet (Regeringskansliet 2016, s.12-13). Därefter så dök den andra största initiativet år 2008 då 

rikspolisstyrelsen (RPS) kom ut med den nationella handlingsplanen: Samverkan polis och 

kommun– för en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet. Här fokuserade man på att 

förstärka samverkan och idén om samverkansöverenskommelser uppstod. Detta ska hjälpa 

kommunen och polisens brottsförebyggande arbete, som ska bedrivas av en särskild modell. 

Enlig Rikspolisstyrelsen ska denna modell bidra till ett mer effektiviserad brottsförebyggande 

arbete. Ungefär 85 procent av alla kommuner i Sverige har idag samarbetsavtal med polisen. 

(Emma Patel, 2013) 
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Brottsförebyggande rådet (2016) Samverkan: I lokalt brottsförebyggande arbete 
 

Den här modellen beskriver hur samverkansmodellen kan användas och även hur polisen och 

kommunen på ett strukturerat vis kan samarbeta kring brottsförebyggande frågor.  

Samverkansprocessen ska hjälpa till att effektivisera brottsförebyggande arbete och beskrivs som 

ett kretslopp eller hjul och när man har kommit till sista steget börjar man om från början igen. 

(Emma Patel, 2013, s.24) 

Samverkansprocessen består av fem steg:  

Första steget är att initiera samverkan  

Detta innebär att både polisen och kommunen tillsammans ska ta initiativet till att samarbeta med 

brottsförebyggande arbetet. Finner både parterna att det finns lokala problem kan de gå vidare 

med att samarbeta och teckna en samverkansöverenskommelse. Då kommer man börja 

koordinera och dokumentera det brottsförebyggande arbetet och sedan enkelt göra en 

uppföljning. Både kommunen och polisen delar i detta fall upp ansvarsområdena mellan 

varandra.  

Det andra steget är: egna förberedelser  

I den här fasen så börjar kommunen och polisen kartlägga och analysera närmare kring vilka 

problem som finns med otrygghet och brottslighet i kommunen. Här försöker man samla in och 

sammanställa all information om problemet. Man kan ta fram information från exempelvis 

händelserapporter, brottsstatistik och även enkätundersökningar. Här vill man få en överblick i 

de lokala förhållandena och få en bild av vilka brott och problem som man borde fokusera mest 

på. Syftet med den här fasen är att kunna få fram olika perspektiv från olika aktörer för att kunna 

få en större förståelse kring arbetet med det lokala brottsproblemet.  

Det tredje steget är gemensamma förberedelser 

Här samlar kommunen och polisen in all information de har fått från tidigare och tillsammans ta 

fram en gemensam bild av brottsproblemet som finns i kommunen. Med detta försöker man 

analysera orsakerna till brottsproblemet för att på så sätt få en mer djupgående syn och förståelse 

kring brottsproblemet. Man använder sig utav tre perspektiv och dessa är: gärningsman, 

situationellt- och brottsofferperspektiv. Inom gärningsperspektivet lägger man mer tyngd på de 

grupper som oftast begår brott. I det situationella perspektivet kollar man på orsakerna som finns 

i den fysiska miljön och om det är exempelvis lätt eller svårt att begå brott. Den tredje är 
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brottsofferperspektivet och här undersöker man om vissa grupper är överpresentera i statistiken 

som offer och hur man kan minska det. Med hjälp av all information, varje berörd aktör och 

kommun har samlat in är det dags att välja effektiva insatser för att förebygga brott. Här är det 

även viktigt att vara tydlig med arbetsfördelningen som att samarbetet ska ske så effektiv som 

möjligt. (Emma Patel 2013, s.24)  

 

Den fjärde fasen är genomförandet  

Här ska polisen och kommunen med all information de har samlat in och de åtgärder som de 

tillsammans har kommit överens om i samverkansöverenskommelse implementeras. Kommunen 

ansvarar över sitt område och polisen ansvar över sitt när det kommer till genomförandet av 

planeringarna.  

Den femte fasen är uppföljning 

Här gör man en uppföljning inom allt som finns inom ramen av samverkansöverenskommelse. 

Man vill se om det finns vissa områden som behöver förbättras och utvecklats. Man vill se om 

åtgärderna man har implementerat har gått bra eller inte. Har man exempelvis uppnått de 

förväntade effekterna? om inte, hur kan man förändra det till något bättre. Sådana tankesätt sker i 

denna fas vilket är väldigt viktigt för både parterna och deras arbete långsiktigt. (Emma Patel, 

2013, s.25) 

 

Problem vid implementering av policy 
Att det blir enklare att implementera policys när flera aktörer samverkar är något som lyfts upp 

av många, samtidigt så anser vissa forskare att man måste räkna med hinder på vägen. I boken 

Public Policy beskrivs hur icke-statliga aktörer från näringslivet kan bromsa upp utförandet av 

en policy på grund av egenintressen och andra prioriteringar, inte minst när det handlar om 

utförare längre ned i den byråkratiska hierarkin (Peters 2015, 93). Däremot vill Peters klarlägga 

att det främst är reformer och omorganisering av den offentliga sektorn som har utgjort det 

största hindret. Förespråkandet av New Public Management har som bekant lett till en 

omfattande decentralisering av statliga myndigheter, vilket visserligen är positivt i avseende av 

att policys blir enklare att implementera. Samtidigt innebär denna handlingsfrihet att 

myndigheternas strävan efter effektivitet missar gör att de missar det övergripande målet med en 

policy eftersom att autonomin de åtnjuter gör att egna visioner skapas (Peters 2015, 94). 
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Policyproblemet som ska lösas avgör också hur utfallet av implementeringen kan se ut. Vid 

komplicerade frågor såsom brottsprevention så är orsakerna till problemet vanligtvis mer 

mångfacetterade och innebär utifrån Michael Hill att målen med en policy inte blir så tydliga, 

vilket orsakar skepticism bland aktörerna (Hill 2013, 222). Ett exempel Hill ger är när den 

brittiska regeringen under Tony Blair genomförde ett initiativ för att förebygga gatubrott och 

antisocialt beteende hos minderåriga (Hill 2013, 213). Intentionen med denna policy var att 

befästa regeringens roll som policyutförare istället för policyskapare. Det visade det sig att 

satsningen fungerade när regeringen satsade resurser men att man inte såg några synliga effekter 

på lång sikt. Arbetet mot minderåriga visade sig dessutom vara bristfälligt, polisen och de lokala 

myndigheterna visste nämligen inte vad regeringen menade med antisocialt beteende och 

fortsatte istället arbeta efter deras egna tolkningar. 

Slutsatsen Hill drar av satsningen är att det inte alltid är möjligt att styra riktningen på en policy 

på lokal nivå, även om regeringen ta kontroll uppifrån (Hill 2013, 214). 

 

 
Nationella trygghetsundersökningen 
Den nationella trygghetsundersökningen har gjort en årsredovisning om människors 

trygghetskänsla i Sverige. Det är cirka 11 900 personer som deltog i undersökningen och 

genomförandet skedde via telefonintervjuer men även post och webbenkäter. Svarsfrekvensen 

som de fick in för den här undersökningen låg på 60 procent. Syftet till att man gör sådana 

undersökningen beror på att man vill få ett övergripande förståelse kring de fyra frågeområdena 

som är: Otrygghet, förtroende för rättväsendet, utsatthet för brott och oror för brott. Man vill 

möjliggöra och belysa olika grupper i befolkningen mellan 16–79 år, kvinnor och män och även 

olika typer av familje- och boendeförhållanden. Kriminalpolitiken lägger stor vikt på 

medborgarnas utsatthet för brott och känslan av otrygghet. Fokusen här är att öka 

trygghetskänslan och minska medborgarnas utsatthet för brott. (Wallin et al. 2017)  

 

Enligt NTU räknar man brottstyper som hot, personrån, misshandel, sexualbrott, trakasserier och 

bedrägeri inom ”brott mot enskild person” Utifrån statistiken NTU har fått in så uppger 13,3 

procent att de har blivit utsatt för brott under 2015 och år 2014 var det 11,3 procent som hade 

blivit utsatt för brott, med detta kan vi se en ökning på 2 procent. Av dessa 13,3 procent är hot 
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det största brottet med 5 procent och om vi jämför detta med 2014 så ser man en ökning med 0.9 

procent. Det näst största brottet i den här kategorin är trakasserier, där 4,7 procent blev utsatta 

och jämfört med 2014 är detta en ökning med 0.7 procent. Det tredje största brottet är bedrägeri 

där 3,5 procent av deltagarna som har blivit utsatta och jämför man detta med resultaten från 

2014 ser vi en ökning med 0,4 procent. Bedrägeri är ett brott där man har sett en uppåtgående 

trend sedan 2007. Det fjärde största brottet inom den här kategorin är misshandel där under 2015 

har 2 procent blivit utsatta för misshandel och om man jämför med 2014 så ser man en 

minskning enligt NTU. Under 2014 så var 2,1 procent utsatta för misshandel och då ser vi en 

minskning på 0.1 procent.  Andelen som har blivit utsatt för sexualbrott under 2015 är 1,7 

procent, vilket är en ökning jämfört med 2014, då det var 1 procent som blev utsatta för 

sexualbrott. De tre senaste åren så har det skett en ökning av sexualbrott i Sverige om man 

jämför med tidigare år. Enlig NTU så har kvinnor blivit mer utsatta för enskilt brott än män. 

Under 2015 så var det 14 procent kvinnor som blev utsatt för brott och andel men som blev utsatt 

för brott låg på 12,7 procent. (Wallin et al. 2017) 

 

Otrygghet är ett fenomen som är komplex, det finns många faktorer till varför otrygghet uppstår. 

NTU:s roll är att försöka bidra med centrala indikatorer inom otrygghet för att kunna förstå 

fenomenet. Man vill beskriva utvecklingen av otrygghet och försöka kategorisera om vilka 

grupper som känner sig mest otrygga. Målet med detta är att få in så mycket information och 

kunskap så att man kan skapa anpassade trygghetsskapande åtgärder där behovet är som störst.    

Frågan som de ställer till deltagarna för att få ett omfattande bild är: ”Om du går ut ensam sent 

en kväll i området där du bor, känner du dig då mycket trygg, ganska trygg, ganska otrygg, 

mycket otrygg eller går du aldrig ut ensam sena kvällar?”.  

De människor som svarar att de aldrig går ut ensamma sena kvällar får en följdfråga för att 

särskilja dem: ”Är skälet till att du aldrig går ut ensam sent på kvällen, A) Att du inte har någon 

anledning eller möjlighet att gå ut ensam sent på kvällen, B) Att du känner dig otrygg eller, C) 

annat skäl?”. (Wallin et al. 2017) 

 

Resultatet har visat att 81 procent av befolkningen mellan 16 till 79 år har uppgett att de känner 

sig ganska eller mycket trygga när de går ut ensamma sent en kväll. Det var cirka 10 procent av 

deltagarna som kände sig otrygga att vistas ensamma sena kvällar. Man kom också fram till att 2 
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procent av befolkningen känner sig mycket otrygga och 7 procent har uppgett att de inte alls går 

Ut ensamma sena kväller för att de känner sig otrygga. Sammanlagt så var det 19 procent av 

deltagarna som känner sig otrygga i Sverige, det här är en ökning med 4 procent jämförd med 

NTU: S resultat från 2015. (Wallin et al. 2017) 

 

Kvinnor känner sig betydlig mer otrygga än vad män gör enligt NTU: S resultat. Det är cirka 31 

procent kvinnor som känner sig ganska eller mycket otrygga medan det är cirka 9 procent av 

männen som känner sig otrygga. 12 procent av kvinnorna väljer hellre att stanna hemma än att gå 

ut sent på kvällarna på grund av att de känner sig otrygga medan 2 procent av männen känner sig 

otrygga att vistas sent ute på kvällarna. Jämfört med 2015 så ser man en ökning med 6 procent 

hos kvinnorna som känner sig otrygga, från 25 procent i 2015 till 31 procent i 2016.  

 

Statistiken visar även att utrikesfödda känner sig mer otrygga (30 procent) än inrikesfödda med 

två utrikesföräldrar (17 procent) Personer med högre utbildning känner sig mer trygga (17 

procent) jämförd med de som har gymnasial utbildning som högst som känner sig mer otrygga 

(20 procent). När det kommer till olika städer så ser man att 21 procent av deltagarna i 

storstadsregion känner sig otrygga medan de som bor i andra större städer känner sig 1 procent 

tryggare. De som bor på landsbygden eller i en mindre stad känner sig betydlig säkrare än de 

som bor i större städerna med 16 procent av deltagarna som känner sig otrygga. (Wallin et al. 

2017) 
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Teoretiskt ramverk 
Denna uppsats kan beskrivas som en implementationsstudie med samverkan som fokusområde. 

Kapitlet kommer därför behandla de teorier och begrepp, som kommer att vara vägledande för 

att analysera det empiriska materialet och besvara frågeställningarna. Inledningsvis presenteras 

de teoretiska modellerna för att sedan avslutas med de utformade begreppen som är centrala för 

studien. 

 
Samverkan 
Med detta tillsattes många svenska kommuner ”lokala brottsförebyggande råd” för att kunna 

effektivisera och utveckla brottsförebyggande insatser i kommunerna. Man har även lagt fokus 

på insatser som syftar till att förändra sekretesslagstiftningen för att göra underlätta 

informationsutbyte och identifiering av brottslingar och missbrukar mellan myndigheterna i 

Sverige.  

En viktig faktor inom förebyggande arbete är samspelet mellan myndigheter och förvaltningar. 

Det handlar om att försöka effektivisera kontrollverksamheter och minska på kostnaderna. För 

ett effektivt brottsförebyggande arbete ska ske är det viktigt att införskaffa all information kring 

problemets orsaker för att sedan formulera åtgärder. Genom att man samordnar myndigheternas 

information, tekniska och administrativa redskap samt aktiviteter underlättar det 

brottsförebyggande arbetet för organisationer och myndigheter. Samordning underlättar och 

effektiviserar inte enbart förebyggande arbete utan den erbjuder större möjligheter att utveckla 

nya metoder för bearbetning och insamling av data, vilket medför ett mer problemorienterat 

arbetssätt, som erbjuder nya infallsvinklar och metoder för brottsbekämpning (Sahlin, 2000 s 

97).  

 
Detta arbetssätt/metod visar att samordning mellan myndigheter och organisationer har en stor 

roll gällandes effektivisering. Utan något informationsutbyte mellan 

myndigheterna/organisationerna så blir det svårare att utveckla åtgärder med en förväntad 

effekt/resultat. Detta innebär att de kriminella personerna i samhället utvecklar sina metoder 

medan myndigheterna kämpar med att förebygga/bekämpa brott (Sahlin, 2000 s 98).  

 
 
Nackdelar med samverkansmodellen 
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Problemen eller kritiken mot att underlätta för ökad samverkan mellan myndigheter är att den 

personliga integriteten hos individer kan kränkas på grund av ett ökat informationsutbyte mellan 

myndigheterna. Exempel på sådana uppfattade kränkningar kan vara telefonavlyssning, 

buggning, kameraövervakning m.m. Exempelvis så har man rätten att visitera och begära 

urinprov för att undersöka om någon har använt sig av narkotika, denna lagändring genomfördes 

för att ge insatserna en mer preventiv prägel. Detta anses vara integritetskränkande av många 

(Sahlin, 2000 s 99). 

 

 
Kontrollmodellen 
Kontrollmodellen trädde fram under 1980–90 talet och fokuserar på det som benämns som 

kriminogena situationer och tillfällesstruktur. Syftet med den här modellen är att reglera 

beteendet hos enskild individ, grupp och befolkning för sociala ordningens skull. Inom 

kontrollmodellen så finns det juridiska verksamheter som arbetar med allmän och individuell 

prevention för att minska brott och öka trygghet för medborgarna. Några exempel på 

kontrollmekanismer är tvångsomhändertagandet och ingripande av personer som utgör ett hot 

mot samhället.  

Kontroll tar inte bara i form av ingripande utan inslag som insyn, observation och övervakning är 

också framträdande inom den här modellen. Till skillnad från socialisation och 

strukturförändringsmodellen som jobbar med explicit etiologi, som innebär att de jobbar med att 

förstå orsaksbandet till varför människor begår brott, så ser kontrollmodellen på brottslighet 

handlingar som ett rationellt val som individen har gjort (Andersson & Nilsson s, 19–20). 

De preventiva åtgärder som modellen utgår ifrån är att ”bota” brister som dåliga lås, låg grad av 

övervakning och även svag kontroll. Man fokuserar inte på att förändra individen eller samhället 

utan man fokuserar på att förändra förutsättningarna för brott. Det kan vara det som benämns 

som vardagsbrott exempelvis snatteri, källarinbrott och cykelstölder men det kan även användas 

till grövre brott där man lägger fokus på återfallsbrottslighet som en typ av kriminell karriär. 

Oftast börjar individer sin kriminella karriär med vardagsbrott och sedan utvecklas detta till 

större brott. Målet är att förhindra och kontrollera så att man inte utvecklar någon kriminell 

karriär (Sahlin 2000 s, 99–100). 

Inom kontrollmodellen finner vi tillvägagångssätten situationell prevention, social prevention 
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och New York-modellen som kommer ifrån broken windows teorin. Situationell prevention 

avser att försvåra för potentiell gärningsman att genomföra ett brott, öka risken för den 

potentiella gärningsmannen som exempelvis sätta upp kameror eller öka fler fot patrullerade 

poliser, Minska belöningar som exempelvis att man har sina värdesaker i kontroll och inte öppet, 

reducera provokationer och eliminera ursäkter som den potentiella gärningsmannen kan komma 

med.  

 

Grannsamverkan är ett bra exempel som passar in i situationell prevention som då går ut på att 

grannarna som är med i grannsamverkan ska hjälpas åt och fungerar som polisens ögon och öron 

och ska rapportera misstänkt beteende till polisen. Man använder sig av grannsamverkan skyltar 

och märken också för att öka risken för den potentiella gärningsmannen att bli tagen och 

försvårare att genomföra ett brott. Skillnaden mellan situationell prevention och social 

prevention är att social prevention via åtgärder riktade miljön vill minska gärningsmännens 

motivation i längre sikt till att utföra kriminella handlingar medan situationell prevention 

fokuserar man på att minska möjligheterna för gärningsmannen att begå brott genom. Social 

prevention innebär med andra ord att man inriktar åtgärder mot faktorer som får vissa grupper 

eller personer till att begå brott. Det kan handla om att barn som lever i utsatta områden har 

större tendens till att bli kriminella och för att förebygga detta så tillsätter man insatser så att 

barnen inte utvecklar en negativt beteende mot samhället långsiktigt. (Sahlin 2000 s, 100–102) 

 
New York modellen kommer ursprungligen ifrån ”Broken Windows teorin” som fick större 

inflytande i amerikansk och svensk brottspreventions arbete under 1990-talet. Om ett fönster har 

krossats i en kvarter och ingen har åtgärdat detta och sedan om ett till fönster hade gått sönder i 

samma kvarter då kommer människorna där känna en typ av fara. Detta kan leda till en negativ 

spiral i det området då människor kan se området som polisfri och därmed börja med större 

kriminella handlingar i det området. För att undvika detta fenomen så har man tillsatt en ny 

polisiära arbetssätt som då går ut på att minska ordningsstörningar och ”småbrott” och 

förväntningarna är att grova brott inte kommer att utvecklas. Genom att låta polisen patrullera till 

fots i dessa områden har de möjlighet att lära känna medborgarna som bor där och få en större 

inblick. Med polisen i området så kände sig medborgarna mer trygga och upplevde att de fick 

bättre kontakt med polisen. Det har dock visats att denna typ av arbetssätt inte minskade brottet 
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alls utan det handlade mer om att ge känslan av trygghet. Det har även tagit upp vikten av 

samverkan mellan polisen, medborgarna och andra aktörer som socialtjänsten är viktigt för att 

kunna arbeta preventivt mot brottslighet. (Sahlin 2000 s, 102–103) 

 
Problematiken med kontrollmodellen är att det inte finns klara etiska gränser för hur långt man 

kan gå gentemot individer. Är det exempelvis för myndigheternas skull eller för allmänhetens 

skull? Vilka intressen uppfyller man när man använder sig av åtgärder inom kontrollmodellen, är 

det politiskt eller för medborgarna? Denna problematik har risken för att bli större då utifrån 

åtgärder man använder kan det gynna en viss grupp och missgynna en annan grupp. Det här kan 

leda till att vissa grupper känner sig utanför samhället och ojämlikheten kan bli större som då kan 

leda till att stora klyftor mellan olika grupper uppstår. Därför är det viktigt med att vara tydlig 

med arbetet staten gör och förtydliggöra det etiska gränserna att man ser vad de bakomliggande 

orsakerna till åtgärderna man tar. (Sahlin 2000 s, 104–105)  

 
 
Strukturförändringsmodellen  
Den här modellen växte fram under 1960–1970 och fokuserade mer på de bakomliggande sociala 

och ekonomiska faktorerna än brister hos individen. Tanken med strukturförändringsmodellen är 

att eliminera/minska brottsligheter genom att förändra samhällets sociala och ekonomiska 

strukturer. För att uppnå ett socialt och ekonomisk jämlikhet samhälle behöver man förändra 

miljöer som individerna regelbundet är kontakt med som exempelvis bostadsområden, skola, 

barnomsorg och arbetsplats. Om man handlar på detta sätt enlig modellen kommer befolkningen 

få en ökad välfärd och möjlighet till utveckling bland medborgarna, vilket kan minska 

brottsligheten. Den allmänna utgångspunkten med modellen är att de som begår brott inte mår 

bra. Anatomiteorin har sin bas i strukturförändringsmodellen och går ut på att alla människor vill 

uppnå snarare liknande mål men att förutsättningarna och ”verktygen” (pengar, bra föräldrar och 

skola) för att uppnå målen varierar. De som har brister med ”verktyg och medel” för att uppnå 

målet känner en sorts orättvisa och utvecklar ett antisocialt beteende mot staten och använder sig 

av brottsliga metoder istället för att uppnå målet. (Sahlin 2000, s.89) 

Brottsprevention enligt (Earls & Carlson 1995 refererad av Sahlin 2000, 89.s) som borde 

fokusera på att förbättra förutsättningar för barn att de kan utveckla sina olika mänskliga 
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kapaciteter. Det är viktigt att inte störa barnens växt och mognad och ge dem trygghet och 

stimulans så att de kan utveckla sina sociala kompetenser. Flemming Balvig tog upp olika 

paradigmskifte inom kriminalpolitik och jämlikhetsparadigmen. I sin artikel skriver han att när 

arbetslöshet, brist på utbildning och fattigdom blev ovanligare så blev människorna också mer 

stigmatiserade (Flemming refererad av Sahlin 2000, s.89). Genom att skapa en klyfta mellan 

majoriteten och de fattiga så stimulerade också upplevelsen av främlingskap eller alienation hos 

individer som är outbildade, fattiga och arbetslösa. Den slutsats Balvig tog efter detta är att ökad 

välfärd förebygger kriminalitet och minskar brottsligheten i form av våld och stöld. Därför ansåg 

han att man inte borde inrikta förebyggande arbete på enskilda individer utan borde inrikta sig 

mer på det ökade processen som har lett till ett ökat avstånd mellan majoriteten och de som har 

det dåligt i samhället. (Sahlin 2000 s, 90)  

 
Inom jämlikhetsparadigmen finner vi även vikten av sociala band, om man har brist på sociala 

band till samhället finns det större risk för en individ till att bli kriminell. Vanligaste åtgärd för 

detta är att stärka sociala bandet genom uppfostran men enlig Balvig bör man fokusera på att ge 

ungdomarna möjligheter till en normal inkomst och utbildning.  

 
Skolan är ett bra exempel på att förebygga brott genom strukturförändringar. När ungdomar 

känner att de misslyckas med skolan har de en tendens för att utveckla antisociala beteenden, 

som kan leda till kriminalitet. En studie som har gjorts av Engel & Hurrelmann som Sahlin 

hänvisar till har visat att ungdomar som inte tror på sig själva och sina möjligheter skyller på att 

de känner orättvisa från exempelvis skolan eller staten (Sahlin 2000, 91s). Detta är de viktigaste 

faktorerna som förklarar antisocialt beteende och aggression hos ungdomarna enligt Engel & 

Hurrelmann som Sahlin refererar till. En individuell inriktad preventionsåtgärd har visat inte 

fungera efter en utvärdering har gjorts och därför har Engel & Hurrelmann kommit fram med en 

preventionsåtgärd som de är bättre. Det går ut på att öka den sociala kompetensen bland 

ungdomar så att de kan hantera omgivningens krav och minska stress och förväntningar från 

sociala krav. För att uppnå detta så bör man enligt dem sätta in åtgärder som ekonomiskt stöd till 

fattiga familjer och åtgärder mot arbetslöshet för att få det bästa resultatet. Det är även viktigt att 

förbättra skolans klimat och miljö så att ungdomarna får en positiv relation till skolan, därför 

passar denna modell in bra med skolan. (Sahlin 2000 s, 92–93) 
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Kritik som strukturförändringsmodellen har fått är att man kan betrakta det som en form av 

statlig maktutövning över livsstilar, barnuppfostran och hemmet. Det ger alltså mer makt till 

staten och mindre makt till medborgarna vilket kan ses som orättvis, Genom att låta staten ställa 

och styra kring miljöer medborgarna lever i, kan ge dem en känsla över att de inte har kontroll 

över sitt liv, vilket kan leda till kriminalitet. En annan kritik är att genom att öka välfärden blir 

medborgarna inlärda hjälplöshet och blir beroende av exempelvis ekonomiskt bidrag och hjälp 

från staten. De blir beroende av staten och därmed inte kan ta eget ansvar över sitt liv, vilket 

senare i längden kan bli väldigt dyrt för staten att finansiera medborgarna med bidrag. (Sahlin 

2000 s, 93–94)  

 
Skillnaden mellan strukturförändringsmodellen och kontrollmodellen är att inom 

strukturförändringsmodellen är utgångspunkten att individer ”normalt” inte har en vilja till 

brottsliga handlingar medan inom kontrollmodellen är utgångspunkten att det är ”normalt” att 

begå brott.  Man betraktar kriminalitet mer som en indikation på brister inom individidens liv 

medan kontrollmodellen anser att om man har möjlighet till att begå brott och inte förlora på det 

så kommer individerna att begå brottet. Den första modellen är liknande till 

socialisationsmodellen då att man vill vägleda individerna till det bättre men skillnaderna här är 

att inom socialisationsmodellen sker åtgärderna direkt mot individen medan inom 

strukturförändringsmodellen är åtgärderna mer indirekt och i större skala. Med andra ord är 

målet med kontrollmodellen och samverkansmodellen (effektivisering av institutioner) att 

underlätta formell och informell social kontroll över medborgarna att man i tid kan förebygga 

brott. (Sahlin 2000 s, 86–88) 

 
Begrepp 
 
Prevention 
Detta begrepp kommer från engelska språkets ”Crime prevention”, som går ut på att minska 

samt förebygga brott från att uppstå genom att förstå och bemöta orsakerna till problemet. I 

boken Svensk Kriminalpolitik tas följande exempel upp som förklaring av begreppet: ”Att 

bakterier orsakar sjukdomar gör det möjligt att förebygga sjukdomar genom att förhindra 

uppkomsten av bakterier genom exempelvis god hygien. Förebyggande av sjukdom kan ske 
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genom att förhindra att bakterier uppkommer genom god hygien”. (Andersson & Nilsson 2013, 

17). Här menar de att det finns en bakomliggande orsak/faktor till problemet som uppstår 

och för att förhindra orsaken/faktorn att uppstå är att förebygga det i tid med rätt verktyg, krävs 

det att man vet vad som är det bakomliggande orsaken till problemet.  

 
Samverkan 
Samverkan är ett begrepp som exempelvis förordas samarbeta mellan olika organisationer och 

myndigheter. Målet och förväntningar med samarbetet är att de ska ge rikt och mångsidig 

information, vilket senare hjälper med insatser man gör när det exempelvis kommer till brott. 

Samverkan förväntas förena aktörer som är berörda för att undvika dubbelarbete och förlora 

värdefull tid. Problemet med detta blir att kostnaderna blir större då flera olika aktörer arbetar 

inom samma fråga. Samverkan kan öka legitimitet för organisationer och myndigheter som har 

dålig relation till olika målgrupper eller allmänna opinion. Med detta kan även leda till att man 

förlorar allmänhetens förtroende genom att befolkningen inte gillar samverkan som olika 

myndigheter, organisationer eller kommuner gör. Utifrån en genomgång av olika förebyggande 

ungdomsprojekt under 1980-talet har det visat att de organisationer eller föreningar som har fått 

finansiellt stöd från socialstyrelsen som exempelvis polisen, skola och socialnämnden, 

tillsammans har inriktade åtgärder mot brott hos ungdomar genom samverkan (Sahlin 2000 s.29–

30).  

 
Kontrollmodellen  

Definitionen för detta begrepp kan härledas från Sahlins bok Brottsprevention och är följande: 

”Kontrollmodellen syftar till att reglera beteendet hos enskilda individer, grupper eller hela 

befolkningen för den sociala ordningens skull” (Sahlin 2000, 99). I kommunernas 

implementering av brottspreventiv policy skulle kontrollmodellen exempelvis kunna manifestera 

sig i form av kameror, nattvandrare, polispatruller, kontroller av verksamheter och 

tvångsomhändertagning av individer. Implementering med influenser av modellen omfattar 

därför också åtgärder som ska minska incitament för att utföra brott för potentiella gärningsmän 

(Sahlin 200, 100). Med andra ord handlar det om policys, där en direkt intervention på 

brottslingar och deras förekomstplatser sker. Just därför är medborgarlöftena/samverkansavtalen 

viktiga att analysera utöver respondenternas svar för att identifiera hur kommunerna 
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implementerar sin brottspreventiva policy och huruvida den kännetecknas av kontrollmodellen 

eller inte.  

 

Strukturförändringsmodellen  

Även om strukturförändringsmodellen likt kontrollmodellen strävar efter att förändra miljöer så 

skiljer den sig i många aspekter. Målet med modellen, vilket även blir definitionen av begreppet 

blir i detta fall: ”Avsikten är att främja individernas hälsa och utveckling genom att förändra 

strukturer och miljöer som påverkar deras välfärd och livschanser” (Sahlin 2000, 89). Ändamålet 

med kommunernas policys skulle utifrån denna modell bli att förbättra förutsättningarna för 

utsatta personer och andra individer genom att till exempel satsa på skolor som lider av 

underpresterande elever och resursbrist. Intentionen med ett sådant tillvägagångssätt för 

kommunerna är att leda bort ungdomarna från en kriminell livsstil men även att så många som 

möjligt ska ha tillgång till lika villkor och möjligheter. Användningen av fältassistenter och 

dylikt ingår även i denna modell då utveckling av social kompetens som brottsförebyggande 

åtgärd innefattas, som tidigare nämnt i teoriavsnittet om modellen. Genom att 

strukturförändringsmodellens åtgärder kännetecknas av att vara mer indirekta och storskaliga så 

kan även kommunala policys, som inte explicit är brottspreventiva i sig klassificeras som sådana 

utifrån begreppet. Av intresse blir också kommunens interaktioner och arbete med aktörer som 

socialtjänst, psykiatrivården och så vidare. 

 
Metod  
Då målet är att undersöka de olika förhållandena i kommunerna så ansåg vi att en jämförande 

design är den mest lämpade ansatsen. Genom att använda sig av två olika fall eller i detta fall två 

olika kommuner så kan vi bättre förstå hur förutsättningarna ser ut för de berörda aktörerna samt 

huruvida teorin har relevans för det brottsförebyggande arbetet i kommunerna eller inte (Bryman 

2015, 80). Denna ansats brukar även enligt Bryman kallas för multipel fallstudie. Man kan säga 

att jämförande design går ut på att man använder sig av fallen som utgångspunkt för att analysera 

utifrån de teorier som applicerats (Bryman 2015, 83). Vi ansåg även att en kvalitativ ansats är 

relevant då som Bryman säger: Kvantitativa forskare brukar ha en uppsättning begrepp som styr 

vilka forskningsinstrument som kommer till användning, vilket innebär att ett teoretiskt arbete 

föregår insamlingen av data, medan man i en kvalitativ undersökning låter begrepp och 
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teoretiska formuleringar bli en följd av de data som samlas in (Bryman 2015, 372).  

 
Urval 
Vi har valt fyra respondenter för denna uppsats som har intervjuats via inspelade intervjuer 

samt email-intervjuer. Vi har begränsat oss sig till att omfatta fyra stycken respondenter för att 

beslutet togs via ett målstyrt urval, det vill säga att man väljer ut specifika respondenter, 

dokument, myndigheter som är relevant till uppsatsen. Genom att välja ut förtroendevalda och 

andra aktörer som arbetar med brottsförebyggande frågor till intervjuerna så får man ett urval 

som är relevant till forskningsproblemet (Bryman 2015, 434). Dock så nämner Bryman att ett av 

problemen med en kvalitativ ansats är svårigheten att bestämma hur många personer som ska 

intervjuas för att man ska uppnå ett tillfredställande resultat eller teoretisk mättnad, som boken 

kallar det för (Bryman 2015, 436).    

Dokumenten kan ses som ett stöd till data från intervjuerna och de kommer att analyseras via en 

kvalitativ innehållsanalys eftersom att det är av stor vikt att undersöka det bakomliggande temat i 

materialet men även för att granska dokumentens relevans och autenticitet (Bryman 2015, 489). 

Urvalet av dokumenten har dessutom gjorts utifrån strikta kriterier, inte minst för att avgöra 

huruvida materialet är typiskt för sin genre eller inte utan även för att kunna avgöra om 

dokumentens innehåll kan bekräftas via andra tolkningar eller dylikt (Bryman 2015, 509). 

 
 

Semi-strukturerad intervju 
Genom användningen av semi-strukturerade intervjuer behöver inte en strikt intervjuguide 

användas, utan det blir öppnare intervjuer där det är teman istället för strikta frågor som styr 

intervjuns riktning (Bryman 2015, 413–415). Med andra ord skapas ett bredare utrymme för 

följdfrågor och dylikt om respondentens svar inte anses tillräckligt tillfredsställande för att 

besvara frågan som ställts. En fördel som vi ser med semi-strukturerad intervju är att 

respondenterna inte heller behöver känna sig bunden av ett svar utan hen får möjligheten att 

förtydliga, vilket vi tror leder till en mer avslappnad intervju. 

 
Då fokus i denna uppsats kommer att ligga på det brottsförebyggande arbetet i Karlstad och 

Örebro kommun och den samverkan som sker i samband med detta så har vi därmed formulerat 

tydliga frågeställningar som kommer vägleda upplägget av intervjuerna. Fördelarna som nämns 
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med intervju istället för observation är att vissa frågeställningar inte är lämpliga att besvaras via 

observation, utan att det är bättre att direkt fråga respondenterna om deras tankar och reflektioner 

(Bryman 2015, 441).  

 
En faktor som måste nämnas är de reaktiva effekter som en intervju kan ha på respondenterna, 

det vill säga att de beter sig mindre naturligt än vad de vanligtvis skulle göra på grund av vår 

närvaro (Bryman 2015, 442). Detta var dock inte något som utgjorde ett problem för oss, dels på 

grund av vårt val av intervjumetod men även faktumet att intervjuerna kunde genomföras i en 

avslappnad miljö där både parter kände att de kunde tala fritt och obehindrat. 

 

Etiska val  
 

För att se till att intervjuerna genomfördes på korrekt vis utgick vi ifrån de grundläggande etiska 

principer som gäller inom forskning. När vi skickade ut förfrågningar via e-post till 

respondenterna blev de informerade om syftet med studien, vad den innefattar samt vilket institut 

vi tillhör, allt i enlighet med informationskravet, som är en av de etiska principerna (Bryman 

2015, 131). Respondenterna blev även upplysta om att deras deltagande i studien är frivilligt och 

att de själva avgör huruvida de vill ställa upp eller inte.  

 

 
Hänsyn togs även till den personliga integriteten och sekretess och då utgick vi från 

konfidentialitetskravet, som beskrivs på följande vis: Uppgifter om alla de personer som ingår i 

undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman 2015, 132).  Bryman 

nämner även svårigheterna med att respondenterna ska få all information kring studien men detta 

var inte något som uppfattades som ett problem. En punkt som bör nämnas är att studiens 

kvalitativa ansats och valet av semi-strukturerade intervjuer innebär att frågorna får en mer 

öppen karaktär. Detta ser vi som en fördel genom flexibiliteten i utformningen av intervjumallen 

och frågorna, dock menar Bryman att detta i vissa fall kan innebära komplikationer såsom en 

tvekan från respondenternas håll för att genomföra intervjun men även att de inte svarar fullt ut 

på vissa frågor (Bryman 2015, 140). 
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En annan faktor som visserligen inte är lika avgörande men som bör nämnas är att det inte alltid 

var möjligt att genomföra intervjuerna inom den tidsramen som angavs, det vill säga 20-30 

minuter. Detta berodde dels på att vissa respondenter tog mer tid på sig när de skulle besvara 

vissa frågor och att det var nödvändigt att ställa följdfrågor eftersom att vissa svar behövde 

förtydligas och förklaras mer grundligt. Dessa faktorer kan dock tillskrivas den semi-strukturella 

intervjumetoden och behöver inte nödvändigtvis ses som en nackdel eller något hämmande för 

studien utan snarare som ett sätt att få ett så tydligt resultat som möjligt från intervjuerna och 

transkriberingarna som gjordes därefter. Intervjuerna spelades in med röstinspelningsfunktionen, 

som finns i mobiltelefoner. Vi fann därför ingen anledning att ta med oss en diktafon. 

 
 
Avgränsning & Material  
 

Eftersom att det är en jämförelsestudie ter det sig naturlig att avgränsningen omfattar två 

kommuner, Karlstad och Örebro. Materialet i empirin består allra främst av inspelade intervjuer 

och men även kommunala samt nationella dokument, som är av relevans till studiens 

frågeställningar och syfte. När det gäller kommunala dokument så togs beslutet att ta med de 

medborgarlöften som formulerats år 2016. För utformningen av de teoretiska begreppen och 

vägledande teorierna har Ingrid Sahlins ”Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen” 

samt Robert Anderssons och Roddy Nilssons ”Svensk kriminalpolitik” använts. De främsta 

orsakerna till detta är för att den förstnämnda boken behandlar och grundligt redogör för de olika 

brottspreventionsmodellerna i frågeställningen medan ”Svensk kriminalpolitik” har använts för 

att sammanställa delar av bakgrundskapitlet likaså begreppen. Övriga dokument som har använts 

kommer från Brottsförebyggande Rådet, Regeringskansliet samt Polisen. 

 
Hermeneutik 
Vidare för att förstå innehållet i transkriberingarna samt dokumenten som granskats kommer vi 

använda oss av hermeneutik eller tolkningslära. Detta begrepp går ut på att skapa en tydligare 

förståelse av det respondenterna berättar, dokument och litteratur. Man kan i korta ordalag säga 

att det går ut på att förtydliga det som står mellan raderna och inte det uppenbara.  

Allwood och Eriksson menar att forskare tenderar att vara subjektiva eftersom att man redan har 

bildat sig en uppfattning om hur saker och ting är i världen. Eftersom att hela uppsatsen 
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genomsyras av en kvalitativ metod vågar vi hävda att det hermeneutiska perspektivet erbjuder 

nya synsätt och en mer reflekterande analys, vilket innebär att man kan bilda sig ett 

helhetsperspektiv kring den data som granskats (Esaiasson 2012, 221–224). 

 
Validitet  
Validitet handlar om att data som insamlats är relevant och tillämpbar i studien (Bryman 2015, 

352). Enligt vår åsikt så har dokumenten vi granskat hög validitet då de faktiskt tar upp formerna 

av samverkan samt metoderna inom brottsprevention men även är formulerade av etablerade 

förstahandskällor som regeringen och Brottsförebyggande rådet. Vidare kan man säga att en 

validitet kan ses hos de intervjupersoner som har valts ut till studien, då på grund av deras 

positioner inom kommunen och polisen samt deras arbetsuppgifter, som består av 

brottspreventiva åtgärder fast utifrån olika aktörer (Bryman 2015, 352–253). Att en del av 

dokumenten också kommer från kommunernas och polisens hemsidor innebär att det helt klart 

finns en relevans i det material som granskats och gör dessutom att vi kan jämföra det 

respondenterna sagt med informationen i dokumenten. 

 
 

  

Reliabilitet  
Eftersom studien som tidigare nämnts kommer genomföras och analyseras på kvalitativ grund så 

måste begrepp som reliabilitet anpassas då de mestadels används i kvantitativa studier. Det är 

begrepp som extern reliabilitet och intern reliabilitet kommer in. Extern reliabilitet innebär i detta 

sammanhang att studien ska kunna replikeras, det vill säga göras om och detta innebär att en 

forskare eller student som vill genomföra denna studie vid ett annat tillfälle bör befinna sig i en 

liknande miljö för att få ett liknande resultat (Bryman 2015, 351–352). Genom att vi gör en 

jämförande studie med tydliga riktlinjer så anser vi att detta arbete är replikbar. Vi kollar på två 

kommuner och hur de arbetar med samverkan och implementering av brottsförebyggande 

arbeten och vi har valt tydliga teorier som kan ge stöd för hur upplägget av uppsatsen ska se ut. 

Den interna reliabiliteten går ut på att utförarna av studien är ense om hur data och observationer 

ska tolkas (Bryman 2015, 352). Då det empiriska materialet till viss del består av intervjuer, 

genomförda i form av inspelning och e-mejl så kan det uppstå svårigheter med att generalisera 
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resultatet. 

 

Generaliserbarhet 
Eftersom att uppsatsen skrevs genom en kvalitativ metod går det inte riktigt att säga resultatet är 

generaliseringsbart, speciellt med tanke på att huvuddelen av det empiriska materialet bestod av 

intervjuer med 4 personer vilket inte heller skedde på det optimala sätt vi önskat oss. Det är 

främst den externa validiteten som åsyftas här, för valet av intervjupersoner påverkar den externa 

validiteten, som strävar efter att kunna applicera de resultat man erhållit till andra fall med 

liknande premisser (Esaiasson 2012, s.89). 

 

Metoddiskussion  
En sak som märktes under intervjuerna var att det ibland kunde bli svårt att hålla sig till 

intervjumallen. Visserligen så möjliggjorde den semi-strukturella formen att man smidigt kunde 

återgå till de frågor som inte besvarats för ett förtydligande men eftersom att några av 

respondenternas svar var väldigt utdragna och generella så tenderade det att bli väldigt många 

följdfrågor, vilket inte alltid var optimalt på grund av den begränsade tiden som vi fick. På grund 

av krockande scheman samt minimal tid så kunde enbart två intervjuer spelas in och de övriga 

två fick genomföras via e-post.  

Detta kan vara en förklaring till att svaren från e-postintervjuerna inte motsvarade samma 

kvalitet och bredd som de inspelade. Dock anser vi att det inte har större inverkan på det samlade 

empiriska resultatet eftersom att de flesta svaren om man nu bortser från intervjuformerna 

behandlade samma ämnen och frågeställningar som studeras. Enbart en polis intervjuades via e-

post, i detta fall i Örebro men på grund av att det uppstod svårigheter med att hitta en polis med 

liknande roll i Karlstad gjordes valet att istället intervjua en säkerhetskoordinator då vi ansåg att 

hen hade den kunskapen som studien behövde tillgång till. För övrigt kvarstår åsikten om att den 

semi-strukturerade intervjuformen utgör den bästa intervjumetoden om man tar hänsyn till 

behovet av följdfrågor för att besvara frågeställningarna. 
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Empiri/ Resultat  
 

I det här kapitlet ska vi redogöra hur Örebro kommun och Karlstad kommun har gått tillväga 

med samverkan samt deras brottförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.  Vi har först tänkt 

redogöra om Örebro kommun och därefter Karlstads kommuns problembild för att förenkla för 

läsaren. Det man bör ta hänsyn till är att det finns stora variationer mellan kommuner som 

exempelvis storleken av invånare så de har olika förutsättningar när det kommer till problem 

inom brott. Med detta har vi valt att intervjua förtroendevalda och tjänstemän som är berörda för 

att kunna göra resultatet operativt användbart, så att vi kan framhäva relevansen i arbetet.  

 

Örebro kommuns samverkan med andra aktörer  
 
En viktig del i Örebro kommuns samarbete var dess förmåga att involvera näringslivet och 

bostadsbolagen i trygghetsarbetet. Detta var något som gjorde att kommunen stack ut jämfört 

med andra kommuner enligt kommunalrådets utsago:  

”Där tycker jag Örebro är långt framåt där andra kommuner kollar på oss. Vi var på en 

konferens i Malmö ”Råd för framtiden”, där Örebro hämtade stafetten och nästa års konferens 

sker i Örebro i april 2018. Många andra kommuner tittar på oss just för att vi är unika, just för 

att politiken backar det brottsförebyggande arbetet, vi finns med och vi stöttar dem genom 

kommunstyrelsen. Men även näringslivet, civilsamhället och andra aktörer finns med.” 

(Respondent 1).  

 

 

Näringslivet och föreningarnas samarbetade med kommunen bland annat genom att sponsra 

Trygga Örebro men även att stundtals skjuter in pengar till ordningsvakterna i centrala Örebro. I 

Trygga Örebros verksamhet tedde sig samarbetet med föreningar i form av nattvandrare men 

även volontärer som exempelvis somaliska mammor som patrullerade områdena i Vivalla. Även  
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kommunen var involverad då de gick in med finansiellt stöd då pengar inte räckte till. Dock så 

kunde den finansiella frågan skapa vissa svårigheter i samarbetet då:  

 

”Vi kan ge de rätta förutsättningarna men sen är det ändå näringsliv, föreningsliv som kan göra 

mycket mer. Så när de ropar på vår hjälp genom antingen pengar eller annat stöd, ja då ska vi 

finnas där. Sen när det gäller pengar så vill alla alltid ha mer pengar och det är inte alltid så lätt 

i den kommunala världen att fixa så vi försöker lyssna på dem så gott det går” (Respondent 1). 

 

Just bostadsbolagen nämndes som en viktig aktör att samverka med kring trygghetsskapande 

eftersom att de bland annat genomför åtgärder som ombyggnad av parkeringsplatser, tätare 

belysning, öppnare innergårdar i bostadsområdena samt tvättstugor, som har större fönster osv.  

 

Genom ÖreBRÅ, som har möten 3–6 gånger om året så deltog utöver polisen även 

kollektivtrafiken, vilket respondenten pekade på är en viktig punkt då antalet taxibilar har ökat. 

Detta ansåg han leda till tryggare gator, då folkmassorna minskar ute på gatorna efter att 

nattklubbarna och barerna har stängt. 

 

Respondenten nämnde även ett projekt som involverade flera aktörer såsom kommun, polis, 

företag och universitetet vid EMBRACE. Projektet består av en elektronisk tjänst vars uppgift är 

att förenkla och förtydliga det evidensbaserade och trygghetsskapandet brottspreventiva arbetet 

bland aktörerna (Henrik Andershed 2017).  

I frågan kring vilka aktörer som är extra viktiga att involvera så nämnde intervjupersonen polisen 

och socialtjänsten, dels på grund av att de sitter på sekretessbelagd information kring personer 

som ingen annan får ta del av men även på grund av deras arbete ute på fält. Detta innebar enligt 

honom även att kommunens roll i samarbetet blir att identifiera utsatta personer och erbjuda stöd 

i olika former innan de hamnar i den kriminella banan. I helhet så strävade kommunen efter att 

utöka det pågående samverkansarbetet och respondenten citerade en tidigare verksam person:  

 

”Sluta tulla på ert goda arbete med de här olika aktörerna för att det är inte enbart kommunens, 

näringslivet eller det civila samhällets ansvar utan det är allas ansvar”. (Respondent 1) 
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Medborgarlöftet i Örebro kommun  
Medborgarlöftet, som är ett initiativ för djupare samverkan mellan Örebro kommun, polisen samt 

bostadsbolagen Örebro Bostäder och Västerporten syftar till att implementera brottspreventiva 

och trygghetsskapande åtgärder utifrån lägesbilden som man har kommit fram till. Områdena 

som ingår i initiativet är våldsbrott, narkotikabrott, trafiksäkerhet och skadegörelse (Polisen 

Örebro 2016, 1).  

De problem man har identifierat består bland annat av social oro, stenkastning och öppen 

narkotikahandel, då främst i bostadsområdet Vivalla som benämns som det område man främst 

ska fokusera på, vilket man motiverar med:  

 

”Vivalla är en stadsdel där man utifrån den gemensamma lägesbilden och kontakter med 

medborgarna över tid, kunnat utläsa ett stort behov av samordnade trygghetsåtgärder. Vivalla 

är även ett av polisens nationellt särskilt prioriterade områden” (Polisen Örebro 2016, 1) 

 

Ungdomsbrottsligheten beskrivs som det främsta problemet i området, vilket man förklarar med 

en avsaknad av vuxna personer som kan utöva ett positivt inflytande (Polisen Örebro 2016, 1). 

Det man har gjort utifrån dokumentet är att man har sammanställt ett antal åtgärder och där man 

dessutom har bestämt vem som ska utföra åtgärden samt vem som ansvarar för den. Åtgärderna 

presenterades i en tabell, där kommunen ska utföra följande brottspreventiva och 

trygghetsskapande åtgärder:  

• Kommunen ska bemanna de mötesplatser som finns i områdena, vilket ska syfta till att 

minska våldsbrottsligheten och narkotikahandeln 

• Ett socialkontor ska öppnas i Vivalla för att öka tillgängligheten och servicen för 

områdets invånare. 

• I samarbete med de andra aktörerna som ingår i medborgarlöftet ska kommunen ägna sig 

åt platsbaserad prevention, där man agerar mot de hot-spots som används av kriminella. 

Denna insats beskrivs även som riktad mot vålds och narkotikabrott. (Polisen Örebro 

2016, 2). 

 

Starttid för medborgarlöftets åtgärder var i december 2016 och ska fortlöpa fram till december 

2017. Aktörerna ska även genomföra uppföljningar varje kvartal och Örebros 
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brottsförebyggande råd ska hålla ett uppföljningsmöte i februari 2018. Avtalet tecknades under 

av Örebros kommunchef Anne Andersson, Örebro bostäders VD Ulf Rohlén samt 

lokalpolisområdeschefen Annika Laestadius (Polisen Örebro 2016, 2). 

 

Karlstad kommuns samverkan med andra aktörer  
Hela idén med Trygghetscenter i Karlstad, som bildades för 12 år sedan var att kommunen skulle 

samla ihop aktörer såsom socialtjänsten, räddningstjänsten, polisen, Brottsofferjouren, 

fältassistenter samt säkerhetskoordinatorer på en och samma plats. Verksamheten finansieras av 

kommunens budget samt hyresintäkter från polisen, socialtjänst och Brottsofferjouren. Dels 

innebar detta att ett tätare informationsutbyte mellan aktörerna kunde ske men även att 

kommunens mål såsom medborgarlöftet kan implementeras parallellt med det övriga arbetet som 

bedrivs från centret (Respondent 2). Utöver detta menade respondenten att de gemensamma 

insatserna har blivit enklare genom att:  

”Det är mycket vardagliga kontakter och när vi har riskperioder så samlar vi flera aktörer, 

riskperioder kan till exempel vara skolavslutningar eller Valborg och då samordnar vi det 

arbetet som ska utföras under den perioden så att alla vet vilka som jobbar, vem som jobbar med 

vad samt att man delar ut telefonlistor så att men vet vilka det handlar om.” (Respondent 2). 

 

Säkerhetskoordinatorn ansåg att de religiösa samfunden, föreningarna och näringslivet var 

aktörer som man ville få med i det trygghetsskapande arbetet då de utgör en viktig länk ut mot 

civilsamhället. Som arbetsmetod så utgick man från rutinaktivitetsteorin som brottspreventiv 

metod i kommunens arbete. Detta var enligt intervjupersonen något som tillämpades i många 

svenska kommuner då teorin är välkänd och bred (Respondent 2). Kommunen samarbetade även 

med skolor i kartläggningsarbetet av utsatta ungdomar för att man snabbt ska kunna nå ut till 

dem. Karlstad kommun utbildade även de andra aktörerna i förebyggande arbete mot extremism 

och medborgarlöftet via säkerhetskoordinatorer som respondenten och detta var något som fick 

alla aktörer att sträva mot gemensamma mål med god kommunikation. 

 
 
När vi vidare frågade om insatser som förts i samverkan med andra aktörer så tog respondenten 2 

upp samarbetet med polisen år 2016. Bakgrunden var att sommaren 2015 hade varit en väldigt 

brottsdrabbad sådan med skadegörelse och oroligheter som kunde härledas till narkotikahandeln. 
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Under sommaren 2016 ändrade man rutiner genom att:  

 

”Som jag känner till så hade vi ett arbete under sommaren 2016, där vi egentligen från 

kommunens sida såg till att vi hade personaltjänst hela sommaren för att det annars blir tomt 

där i juli då alla är på semester. Där hade vi sommarpersonal som jobbade på fältet och där 

hade polisen även prioriterat så att områdespoliserna fick jobba med narkotikafrågan och då 

hade vi insatser mot två områden där man gick in och arbetade ganska hårt med dem här 

individerna. Kommunen kunde sedan jobba med svansen och polisen jobba med personen som 

skulle lagföras.” (Respondent 2) 

 
Detta samarbete hade inneburit att sommaren 2016 blev väldigt lugn menade han då kommunen 

på ett framgångsrikt sätt hade koordinerat sitt trygghetsskapande fältarbete med lokalpolisen, 

vilket var viktigt då polisen vanligtvis har ett mindre manskap under somrarna på grund av 

semestrar (Respondent 2)  

  

Analys samverkan Örebro kommun 
 

Att Örebro kommun engagerar och samarbetar med civilsamhället i det trygghetsskapande 

arbetet via nattvandrare, föreningar, väktare samt volontärer, som exemplet med somaliska 

mammor i Vivalla kan ses som en form av situationell brottsprevention, som kan urskiljas i 

kontrollmodellen. Detta kan tolkas som grannsamverkan, vars mål är att försvåra 

brottshandlingar för potentiella kriminella genom fler ögon och öron i områdena men även som 

ett sätt att kunna genomföra riktade insatser.  

 
Kommunens samverkan med bostadsbolagen kan likaså kopplas till ovannämnda 

preventionsmodell eftersom att man strävar efter att försvåra möjligheterna för brott genom 

bättre belysning, öppna gårdar och så vidare. Man kan dessutom tolka kommunalrådets 

beskrivning av Örebros lokala brottsförebyggande råds arbete som en typisk form av samverkan 

då ändamålet med en sådan verksamhet är att effektivisera kommunens brottsförebyggande 

arbete och förbättra förståelsen och samspelet mellan aktörerna vilket är tänkt att leda till ett 

problemorienterat arbetssätt.  

Samverkansprojektet EMBRACE som nämndes av respondent 1 kan ses som ett exempel på hur 
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man kan förenkla informationsutbytet mellan aktörerna genom att samla ihop allas 

kunskapsbaser i en och samma elektroniska plattform. Respondentens åsikt om att polisen och 

socialen utgör viktiga samarbetspartners på grund av deras tillgång till sekretessbelagd 

information kan te sig problematiskt. Man kan dra kopplingar till den kritik som riktats mot 

samverkansmodellen kring risken av kränkningar mot den personliga integriteten. Å andra sidan 

såg inte respondent 1 detta som ett problem utan snarare som en del av kommunens samverkan, 

vilket återigen ur samverkansmodellens perspektiv utgör ett sätt att effektivera utbytet av 

information. Man kan tolka respondentens beskrivning av kommunens brottspreventiva arbete i 

samarbete med socialen och polisen som ett karaktärsdrag som återfinns i kontrollmodellen, mer 

specifikt i form av social prevention. Vår bedömning är att en sådan koppling finns då 

kommunens uppgift enligt respondentens utsago är att erbjuda olika former av stöd till personer i 

riskzonen innan de hamnar i den kriminella banan. Dock kan man även identifiera detta 

tillvägagångssätt som något från strukturförändringsmodellen eftersom att både modellerna 

strävar efter att utöva informell och social kontroll över befolkningen. 

 

Utifrån medborgarlöftet i Örebro kommun, kan vi se en tydlig form av samverkan i och med att 

åtgärderna och ansvarsområdena har fördelats bland aktörerna. Vi kan tydligt se att det 

kommunen vill göra är att stärka sin närvaro i de utsatta områdena genom socialkontor, 

bemanning på specifika platser och dylikt, vilket är en form av situationell brottsprevention som 

överensstämmer med det respondent 1 berättade i intervjun. Utöver detta så kan man se att 

Rikspolisstyrelsens samverkansmodell har applicerats i medborgarlöftet då man har inlett en 

samverkan, förberett underlag och införskaffat problem för sammanställningen av problembilden 

samt formulerat en gemensam överenskommelse. Det som återstår är genomförandet, vilket 

pågår nu och en uppföljning, som nämns av både parter i medborgarlöftet. Genom att aktörerna 

träffas varje vecka så upprätthåller kommunen en uppdaterad lägesbild och kan enkelt utbyta 

information. 

Analys samverkan Karlstad kommun 
I Trygghetscenters fall skulle man kunna säga att själva idén med verksamheten är att samla alla 

brottsförebyggande aktörer under ett och samma hus. Detta kan ses som ett sätt att kunna 

koordinera insatserna att alla aktörer går mot samma håll, ett exempel är att kommunen och 

polisens gemensamt utformade medborgarlöfte även kan implementeras via andra kanaler. 
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Respondent 1 nämnde att rutinaktivitetsteorin var den metod som används flitigast av 

kommunen, vilket han motiverade med att det var en välkänd och utbredd metod. Intressant nog 

så innehåller ovanstående teori influenser från bland annat kontrollteorin. Respondenten 1 

nämnde tidigare att en del i samverkansarbetet bestod av att återfå förtroendet hos näringslivet, 

föreningarna och civilsamhället och utgår vi från begreppets definition ser finner man exempel 

på samverkanstyper som ogillas av allmänheten såsom det förebyggande arbetet med 

våldsbejakande extremister.  

 

I exemplet på det lyckade samarbetet under sommaren 2016 mellan kommun och polis kan vi 

dessutom se att kommunens fältassistenter tillsammans med lokalpolisen arbetade utifrån New 

York-modellen, som är ett av kontrollmodellens tillvägagångssätt. Exempelvis så åkte polisen ut 

i så kallade problemområden i Karlstad och genomförde insatser på plats mot narkotikahandeln 

medan fältassistenterna befäste kommunens närvaro genom att delta och assistera ute på fält. 

Utifrån modellen så är målet tydligt här och det är att störa kriminell aktivitet på avsedda platser. 

Detta var även ett sätt att arbeta utifrån de resurser som fanns att tillgå då polisens manskap 

brukade vara mindre på somrarna enligt säkerhetskoordinatorns utsago. 

På så sätt så kan polisen och kommunen vara trygghetsskapande genom sin närvaro men även nå 

ut till allmänheten på ett bättre sätt då man befinner bland medborgarna.  

 

Örebro Kommuns perspektiv på problembilden i Örebro  
Vi inledde med att ställa korta bakgrundsfrågor till vår första respondent, som är kommunalråd 

med ordförande roll i socialförvaltningen samt ordförande för Trygga Örebro sedan 8 månader 

tillbaka. Respondenten ansåg att den största utmaningen var att försöka integrera individer i 

samhället, vare sig de kom från miljonprogramsområden som Vivalla och Oxhagen eller mindre 

orter som Lillån och Odensbacken. Han talade även om skolan som en avgörande faktor för 

huruvida man blir en produktiv medborgare eller inte. En pågående trend som respondenten 

menade var ineffektiv som en brottspreventiv åtgärd var kameraövervakning och det förklarade 

han med följande ord: 

”För kameran kan göra att det blir lättare att lösa ett brott om man till exempel tittar på 

terrorattentatet i Stockholm när brottet väl hade hänt, man hittade de inblandade. När brottet väl 

har skett så kan det vara bra för att dokumentera men jag tror inte kameran är ett ändamål för 
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att förebygga brott för ser man en kamera så går man bara runt hörnet eller någon annanstans 

för att utföra brott. Jag brukar dra exemplet med London med alla CCTV, där de säger inga 

brott sker men det är klart att brott även finns där. Det är mer uppklarandet som blir enklare 

med kameran men så mycket förebyggande ser jag tyvärr inte med kameran.” (Respondent 1) 

Denna ståndpunkt försvarade han med att hänvisa till sin egen och partiets strävan att istället titta 

på varje människa individuellt och försöka upptäcka de behov som finns. Även den personliga 

integriteten kom upp som en viktig faktor, respondenten tog även upp politikerna på högerkanten 

som den grupp som främst förespråkat kameraövervakning och striktare brottspreventiva 

åtgärder. De politiska skiljelinjerna gällde även de partier som ligger ute på vänsterkanten, som 

han menade strävade efter kollektiva lösningar. Respondenten kommenterade vidare att 

Centerpartiet visserligen är ett parti som är höger men som är närmare mittenskalan, vilket han 

förklarade med. Respondenten medgav dock att trenden pekar mot en alltmer restriktiv 

preventionspolitik kring kameraövervakning, speciellt efter terrorattentatet i Stockholm.  En 

annan punkt som han nämnde som en utmaning var kommunens förmåga att ”vara på uppe på 

tå” när det gällde att reagera snabbt och preventivt och detta var något han tillskrev svenska 

kommuners långsamma maskineri och gjorde dessutom jämförelsen med finlandsfärjor.  

Drogproblematik är enligt intervjupersonen en utmaning, som hade blivit större med åren och 

som även ingick i ett av de större problemområdena som finns i kommunen. Stenkastningarna 

som hade skett ute i exempelvis Oxhagen var även något han tillskrev narkotikahandeln och när 

vi bad honom att redogöra kort för situationen så berättade han om tillvägagångssättet för 

narkotikaförsäljarna:  

”Stenkastningar vet vi att det är unga vuxna, som är arga och frustrerade och då är det när 

polisen ska gå runt för att söka efter droganvändning eller drogförsäljning och då skickas 

ungdomarna ut för att markera att polisen inte ska vara här.” (Respondent 1).  

Detta ingick i de utmaningar som fanns kring integration av utsatta personer i miljonprogrammen 

och andra socialt utsatta områden och var enligt respondenten anledningen till att kommunen 

samt polisen lade störst fokus på i just de områdena. Dock så påpekade han att man inte får 

glömma bort de andra områdena, dels på grund av medborgarnas skull men likaså risken för att 

narkotikahandel skulle blossa upp där. 
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Polisens perspektiv i Örebro  
En E-mailintervju genomfördes med den tredje respondenten, vars yrke var brottsförebyggande 

kommunpolis i Örebro samt representant för polisområde Örebro i Trygga Örebro (Trygga 

Örebro 2017). Respondenten hade arbetat som polis i 20 år och utifrån beskrivningen som gavs 

så bestod en vanlig arbetsdag bland annat av att upprätthålla lägesrapporter kring situationen i 

kommunen, ta emot förfrågningar från allmänheten men även att utveckla brottsförebyggande 

metoder och driva projekt i samverkan med andra aktörer (Respondent 3). Arbetsfördelningen 

var strukturerad på så sätt att:  

”Kommunpoliser arbetar mer strategiskt och på en övergripande nivå. Områdespoliser i lokala 

bostadsområden. Sedan har vi brottsförebyggande grupper som arbetar mer riktat med 

insatser.” (Respondent 3). 

 

På frågan kring lägesbilden förklarade respondenten att det var stölder som var det vanligaste 

brottet i kommunen men att brotten i många fall var narkotikarelaterade. De utsatta områdena i 

staden tedde sig problematiska på grund av den sociala oro som sporadiskt uppstod där. 

Utmaningen med att arbeta i dessa områden var främst att de boende inte vågade vittna eller 

anmäla brott eftersom att de kriminella i området påverkade områdena på många sätt. 

Prioriteringen hos polisen enligt intervjupersonens utsago var våldsbrotten före stölderna.  

På frågan om det finns konfliktlinjer hos de förtroendevalda politikerna fick vi svaret att han inte 

hade observerat en sådan, när det gäller konfliktlinjerna hos polisen så förklarar intervjupersonen 

att:  

”Polisen skall prioritera många saker men vi ser det inte direkt som några konfliktlinjer. Vi har 

samma resurs som måste fördelas mellan utredning, ingripande och brottsförebyggande. När 

den omfördelas blir något lidande” (Respondent 3). 

För få poliser och en liten bemanning var därför den största utmaningen för poliserna enligt 

intervjupersonen då det innebär att man inte kan fokusera på alla problemområden i kommunen.  

Han ansåg även att de viktigaste aktörerna att samarbeta med i det brottsförebyggande arbetet är 

kommunen och bostadsbolagen. Det som ibland kunde sätta käppar i hjulet för arbetet enligt 

intervjupersonen är den rådande sekretteslagstiftningen samt uppföljningsarbetet, vilket han 

menade behövde förbättras. När vi bad om ett exempel på samverkansinsatser som haft god 

framgång så nämnde han: 
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”Ett exempel är när flera aktörer samverkar kring en hostpot-plats för att öka den totala 

närvaron av kapabla väktare. Det kan också vara så att problembilder samordnas efter 

profession för att fler problembilder kan hanteras med gemensamma resurser. Tillsammans kan 

vi göra ett bättre arbete för medborgarna.” (Respondent 3) 

 

Örebro Kommuns brottspreventiva åtgärder 
Några exempel på åtgärder som togs var i centrala Örebro. Respondenten pekade på att vissa 

områden såsom omkring Conventum och Krämaren utgjorde hot-spots för brottslingar, speciellt 

på kvällarna då belysningen på vissa platser var bristfällig. Detta var enligt honom något som 

kunde lösas med bättre belysning i de dunkla platserna. En annan punkt som respondenten ansåg 

var viktig att nämna var att gängproblematiken inte är så påtaglig som den var förr utan att den 

nya trenden enligt honom var:  

 

”Jag anser ändå att de här gängbildningarna, de finns inte som innan. Jag säger inte att den 

inte finns men nu tror jag att det är mer sociala medier som styr, det vill säga att det händer en 

grej på Krämaren och det är 13 st. mot 3 så nu får ni komma hit. Och då blir det en folkhop som 

samlas och handgemäng i värsta fall eller så blir det så att de kaxar upp sig mot varandra och 

så.” (Respondent 1) 

Trots att Centerpartiet är skeptiska till kameror så ansåg intervjupersonen att det är nödvändigt 

med kameror på Varberga Torg, som skulle börja byggas om inom en snar framtid. 

Som tidigare nämnt så medgav intervjupersonen att den största problematiken fanns i 

miljonprogramsområdena och den viktigaste åtgärden enligt honom var att stärka närvaron i 

dessa områden, både polisiärt och från kommunens håll. Några exempel på åtgärder som 

implementerats var upprättandet av det nya socialkontoret i Vivalla, som skulle syfta till att öka 

förtroendet mellan de boende i området och kommunen. Detta berodde enligt respondenten på att 

många mammor i området kände sig otrygga med att åka in till centrum för att sköta ärenden hos 

socialen. Han ansåg även att detta inte enbart var en trygghetsskapande åtgärd utan även en 

integrationsinriktad sådan som behövdes på grund av att:   
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”Socialen är ju till där för att hjälpa. Sen är det olika, vissa kulturer säger kanske att det är 

något fult att ta emot pengar, även svenskar som tänker: Ja men socialen dit ska jag inte. Men de 

är där för att hjälpa dig, både med hjärnspöken och andra saker.” (Respondent 1) 

 

Man talade även om en satsning på sommaraktiviteter i Vivalla, Varberga och Brickebacken, 

något som skulle genomföras i år efter att kommunstyrelsen öronmärkt 7 miljoner kronor för 

ändamålet. För övrigt så tog intervjupersonen upp generella åtgärder såsom fältassistenter ute i 

områdena, drogsamordnare som samarbetar med skolorna och föreläser på olika platser och 

exempelvis en fotbollsturnering som anordnats i Oxhagen på kvällstid. 

 

Karlstad kommuns problembild  
Den andra respondenten som intervjuades arbetade som säkerhetskoordinator för 

Trygghetscenter, ett initiativ av kommunen med Räddningstjänsten, vars mål är att samla alla 

brottsförebyggande aktörer i samma rum. Hans arbetsuppgifter bestod av att skapa 

handlingsplaner, arbeta utifrån de förtroendevaldas mål samt att koordinera säkerhet och 

trygghetsarbetet mellan aktörerna i egenskap som kriminolog. Problembilden i kommunen 

bestod mestadels av egendomsbrott men även narkotikabrott, som hade fått sig ett uppsving 

under de senaste åren enligt respondentens utsago. Något som satte käppar i hjulet för att 

förebygga dessa brott och som utgjorde den största utmaningen var bristen på fältarbete, vilket 

han förklarade med:  

”Vår största utmaning är att nå människor ute på fältet. Liksom polisen så har kommunen också 

problem med för få personal som jobbar i fältet och som finns bland ungdomar och människor. 

En problematik är att en sådan verksamhet inte är lagstiftad, kollar vi på socialtjänsten så är 

deras verksamhet lagstiftad, vilket innebär att deras arbete måste genomföras och då kan det i 

sin tur göra att fältverksamheten, där man jobbar blir mer lidande då det inte finns resurser eller 

pengar.” (respondent 2) 

 

I email-intervjuen. som genomfördes med kommunalrådet tillika ansvarig för säkerhet och 

trygghetsfrågor i Karlstad kommun (Respondent 4) så medgav hon att de svårigheter som finns 

med samverkan i kommunen främst beror på kommunikationsbristen som finns med centrala 

myndigheter. Hon hänvisade också till polisens omorganisering samt de olika lagstiftningar som 
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råder för olika myndigheter och organisationer och förklarade att dessa kunde utgöra hinder. 

Förekomsten av extremister utgjorde ett växande problem vilket hon förklarade med: ”Den 

högerextrema miljön är den mest aktiva i kommunen. Nordfront har stått för de flesta aktiviteter 

och då främst propagandaspridning. Antalet aktiviteter har ökad från 2014 fram till idag” 

(Respondent 4). 

I likhet med Trygghetscenters säkerhetskoordinator så höll respondenten med om narkotikans 

effekt på kommunen. Denne berodde enligt henne på att attityden till droger bland ungdomar har 

blivit alltmer liberal på grund av den växande psykiska ohälsan. Som exempel så tog hon upp 

krogmiljön: ”Polis och socialtjänst säger att det är mycket stor tillgång på narkotika i synnerhet 

kokain och det är billigt. Tillgång och efterfrågan går hand i hand. I synnerhet på krogen där 

man ser att alltfler använder exempelvis kokain i stället för att dricka alkohol” (Respondent 4). 

Problemet med droger uppenbarade även sig i form av våldsbrott då Karlstad är en krogtät stat, 

vilket innebär att stora folksamlingar rör sig i staden efter att krogarna stänger.    

 

En bristfällande avhopparverksamhet för personer som vill lämna eller som är på väg att sugas in 

i den kriminella banan nämndes som något kommunen behövde bli bättre på. Problemet enligt 

säkerhetskoordinatorn i Trygghetscenter berodde på att kommunen visserligen gjorde ett jobb 

inom den generella preventionsnivån men att den individuella nivån behövde förbättras. Detta 

berodde enligt honom på de brister han nämnde inom fältarbetet, vilket försvårar arbetet med att 

nå ut till de individer som hade behov av stöd och hjälp.  

Problembilden bestod även av att medborgarnas förtroende för politikerna hade fått sig en törn i 

frågan om våldsbejakande extremism. Allmänheten menade att kommunen bör föra en mer 

repressiv politik mot återvändande extremister som har varit utomlands och stridit. Detta var 

dock inte något som bör falla på kommunen då det är polisen och SÄPO:s uppgift att arbeta med 

sådana frågor, även om det ingick i kommunens brottsförebyggande arbete. Man hade enligt 

respondenten misslyckats med att vara tillgänglig för civilsamhället, föreningar och näringslivet. 

Som en följd av narkotikaproblematiken så hade man även problem med otrygga miljöer och 

våld ute i centrala Karlstad, vilket var en punkt som togs upp i medborgarlöftet, som polisen 

utformat med kommunen (Polisen 2016). När frågan kring huruvida det fanns några politiska 

skiljelinjer så svarade intervjupersonen att någon sådan inte fanns då de flesta partier är överens 

om hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas i Karlstad kommun. Ingen sådan konflikt 
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fanns heller i hans roll som säkerhetskoordinator:  

”Politiken vill ha snabba resultat men här har dem förstått den långsiktiga planen för att vi 

tillsammans diskuterar den långsiktiga planen så de har större förståelse kring det, vilket är bra. 

Den enda skiljelinjen jag skulle säga finns mellan gärningsperson kontra brottsoffret, vem ska 

man fokusera på? Där är det samma sak då vi försöker se det från båda perspektiven så långt 

det går.” (Respondent 2). 

Ingen större politisk skiljelinje fanns heller enligt kommunalrådet åsikt då hon menade att det 

enda som politikerna var oense om var frågan om förlängda öppettider, vars mening är att 

bekämpa svartklubbarna i kommunen. 

 

Karlstad kommuns brottspreventiva åtgärder och medborgarlöfte 
Utifrån medborgarlöftet, som polisen tecknade under med kommunen så skulle kommunen bland 

annat se till att utöka kontrollerna ute i krogarna med målet att en mer ansvarsfull 

serveringspolicy skulle utövas av bar och krogägarna (Polisen 2016). För att försöka nå ut till 

allmänheten och inte minst återfå förtroendet hos civilsamhället så skulle man bland annat: 

”Vi har nu dragit igång ett arbete som gäller just kommunikation runt ungdom och 

trygghetsfrågor, just av den anledningen att vi ser att det finns ett intresse och kommunikativt 

behov att nå ut till medborgarna och vara ute i miljöer för det har vi varit ganska dåliga på om 

vi ser tillbaka under en 12-årsperiod, som Trygghetscenter har funnits på. Så det är väl ett 

försök till en bättre trovärdighet för det vi gör och ett sätt för att öka transparensen för ett 

sådant här arbete” (Respondent 2).”  

 

Man skulle även utöka fritidsledarnas arbetsuppgifter, förutom att arbeta 20 timmar/vecka på 

fritidsgårdarna så skulle de även arbeta som fältassistenter. Respondenten förklarade det som ett 

sätt att försöka nå ut till de ungdomar som inte besöker fritidsgårdarna eller som har andra 

intressen. I detta ingick även ett projekt, där kommunen ska förbättra kommunikationen med 

medborgarna när det gäller brott och trygghetsfrågor (Respondent 2). När vi ställde frågan kring 

kameror som brottspreventiv åtgärd så fick vi svaret att det inte var en effektiv åtgärd. För att 

vidare utveckla så förklarade han att kameror visserligen förenklar bevis och uppklarningen av 

brott för polisen men att de var verkningslösa som avskräckande för brott. Som exempel på detta 

så berättade intervjupersonen:  
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”Man pratar ofta om trygghetsskapande, att kameror är trygghetsskapande men dem är inte 

trygghetsskapande på det sättet utan det beror på vilken miljö eller vad. I ett land som 

Storbritannien till exempel så finns det väldigt mycket kameror där men det är fortfarande 

otryggt och väldigt få fall klaras upp med hjälp av kameror utan det är snarare andra uppgifter 

kring som kan stärka kamerorna. (Respondent 2) 

 

Som ett led i det trygghetsskapande arbetet i kommunen så skulle Trygghetscenter fortsätta 

koordinera det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism samt att kommunen skulle 

sträva efter att stärka samarbetet mellan socialstyrelsen och lokalpolisen i det individuella 

preventionsarbetet. Utifrån respondentens utsago så hade socialen börjat arbeta med ungdomarna 

i deras ursprungliga miljöer istället för att förflytta dem och sedan placera tillbaka de när de har 

rehabiliterats. Detta motiverades med att man på så sätt kan nå ut till en bredare krets människor 

(Respondent 2). För övrigt så skulle kommunen delegera fler uppgifter till Trygghetscenter för 

att ska ett tätare samarbete med polisen, man har bland annat öppnat upp ett 

passhanteringskontor som bedrivs från centret. Kommunalrådet (Respondent 4) tog upp samma 

åtgärder och hänvisade främst till medborgarlöftet som vägledande i implementeringen av 

åtgärder.   

 

Analys Örebro & Karlstad kommuns brottspreventiva åtgärder  
Örebro kommuns största problembild är att försöka integrera individer från utsatta områden som 

Vivalla och Oxhagen i samhället. Detta beror till stora delar på att kommunen har lagt märke till 

att många känner sig otrygga i dessa utsatta områden och satsar på att förändra just detta. En 

åtgärd som nämndes är skolan och enligt Örebro kommuns åsikt så är förebyggande arbete i 

skolan är en bra preventiv åtgärd. Karlstad kommun tar också hänsyn till skolan då de menar att 

det är det bästa sättet för att nå ungdomar i riskzonen för kriminalitet, vilket har varit Karlstad 

kommuns största utmaning. Många ungdomar är vilsna med vad de vill göra och hur det kan nå 

sina mål och då är skolans roll att vägleda dessa ungdomar till den rätta vägen samt utveckla ett 

positiv beteende som gynnar samhället.  Skolan bör ha en roll som ”medel” eller ”verktyg” för 

att visa ungdomarna att staten är villig att agera som stöd. Om ungdomarna inte får detta intryck 

kommer dessa ungdomar känna sig marginaliserade, vilket leder till att ett negativt beteende mot 

samhället gror. Detta innebär en risk för att bli kriminell eftersom att ungdomarna då kan känna 
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att de får sina ”medel” och ”verktyg” från den livsstil kriminalitet kan erbjuda. Denna livsstil kan 

erbjuda vissa av ungdomarna en känsla av samhörighet, som styr sättet de tänker på.  

 

 

Vi ser då varför kommunerna väljer att fokusera på detta område. Örebro kommun satsar på att 

förändra området och miljön för att nå de önskade effekterna. Säkerhetskoordinatorn i Karlstad 

prata också om vikten av att ändra miljön och strukturen i de utsatta områdena för att nå de 

förväntade effekterna. Tidigare hade Karlstad kommun försökt lösa problemet genom att ta 

problematiska ungdomar från utsatta områden och flytta de till bättre områden och när de ansågs 

vara rehabiliterade så flyttade man tillbaka dem. Denna typ av åtgärder visade sig ha svaga 

framgångar, vilket förklarar förändringen av tillvägagångssätt. Man kan konstatera att både 

kommunerna fokuserar på förändringar inom det sociala och ekonomiska spektrumet, som anses 

vara de bakomliggande orsakerna till kriminalitet. Strukturförändringsmodellen kommer på 

tankar här. För att illustrera ett exempel så ska Örebro kommun flytta över socialkontoret till 

Vivalla för att förändra miljön och visa individerna att staten bryr sig om dem, vilket är ett av 

målen. Både kommunalstyrelseledamöterna tog upp idén om att öka välfärden genom att ge 

ekonomiska försörjningsstöd samt bättre möjligheter för utbildning och vuxenskola. Genom 

detta så vill kommunerna ge alla individer lika stora möjligheter till att uppnå målet och försöker 

eliminera orättvisa, vilket återigen är tydliga drag från strukturförändringsmodellen. Det man 

även ser är att kommunerna är medvetna om vilka åtgärder som bör tas men att utfallet var 

osäkert. Både kommunerna anser att det är svårt att hitta problemet och det tar tid tills man hittar 

en preventivt lyckad åtgärd och därför kan insatserna bli osäkra försök till förändring.  

 

Drogproblematiken är också en stor utmaning som har blivit större med åren i båda dessa 

kommuner. Enlig kommunerna är drogproblemet en orsak till annan brottsutveckling, som 

exempelvis stenkastningarna mot polisen i Oxhagen eller som i Karlstads fall förstörelse av 

privat egendom. Detta har lett till en viss känsla av otrygghet bland medborgarna och med tanke 

på att trygghetsfaktorn är avgörande för kommunernas attraktivitet är det därför något både 

strävar efter att förbättra. I Örebro så har man därför valt att stärka närvaron i de utsatta 

områdena (hot-spots). Detta har skett genom ett ökat antal fotpatrullerade poliser och ett 

öppnande av ett socialkontor för att ha större kontroll och sätta in insatser som man behöver för 
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att utöka trygghetskänslan och minska förutsättningarna för individer att begå brott 

(kontrollmodellen). 

 

Karlstad kommun satsar även från sitt håll på att öka kontroll, en konkret åtgärd som de har tagit 

var att öka fältarbetare ute i fältet och poliser som arbetade med narkotika fokuserade mer på det. 

Genom att öka fältarbetarna så får man en större bild och förståelse kring hur området fungerar 

och man kan se att Örebro har resurser för både fotpatrullerade poliser och fältarbetare medan i 

Karlstad så har fokuset främst varit på fältarbetare på grund av ekonomiska skäl. Både 

kommunerna använder sig av grannsamverkan som ett instrument för att öka tryggheten bland 

individerna och vara en hjälpande hand till polisen. Målet med detta är att engagera personer i 

lokalområdena för att försvåra arbetet för potentiella gärningsmän. Med andra ord förmedlar man 

kunskap om brottsprevention till medborgarna. Detta är bra då på ett sätt och vis så får man dessa 

människor bli lite oberoende av polisen och blir starka som grupp. När det kommer till 

kameraövervakning så tyckte kommunerna att det inte är så preventivt egentligen då de anser att 

det mer är en symbol för trygghet istället för något konkret åtgärd, trots att det är något Örebro 

kommer att införa i bostadsområdet Varberga. Just övervakning som preventiv åtgärd är något 

många tar upp med Storbritannien som exempel, vilket både respondenterna för kommunerna 

gjorde. De såg en viss positiv effekt med kameraövervakning men ansåg att man bör fokusera på 

preventiva åtgärder som berör områden som skolan och narkotikaproblematik med flera.  Men 

man får icke förglömma att influenser av kontrollmodellen kan urskiljas hos kommunerna då 

både anser att utökad kontroll är viktigt för att uppnå trygghetskänslan, som i sin tur kan minska 

känslan av utanförskap bland individer. Utifrån allt material vi har samlat in så ser vi att både 

kommunerna har svårt med att få fram de bakomliggande orsakerna till brott med tanke på de 

flertal faktorer som spelar in. Bristfälliga lösningar innebär att problemen riskerar att blossa upp 

återigen, därför är det viktigt med ett långsiktigt tänkande och planerande. Lösningen har annars 

ofta varit snabbt implementerade tillfälliga insatser så att medborgarna inte förlorar förtroendet 

och här är det de politiska faktorerna som spelar in. Därför anser vi att statskunskap vid tidig 

ålder om hur staten fungerar, vilka faktorer som är avgörande och vad staten har som 

begränsningar är viktig kunskap att ha, speciellt när man är vid ung ålder. Detta kan få fler att bli 

engagerade i den politiska diskussionen och leda till en större förståelse för statens agerande. 

I helhet kan man säga att både kommunernas strategier influeras av både kontroll och 
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strukturförändringsmodellen men att Karlstad föredrog den sistnämnda på grund av annan 

problematik och frånvaron av särskilt utsatta områden såsom Vivalla i Örebro 

 

 

Slutsats 
 
Utifrån det empiriska materialet, som är relaterat till första frågeställningen ”Hur samverkar 

olika aktörer för att förebygga brottslighet och skapa trygghet i Örebro respektive Karlstad 

kommun?” kunde man göra vissa intressanta iakttagelser. Kommunalrådet som intervjuades i 

Örebro beskrev samarbetet som mångfacetterat, där man bland annat samlade ihop alla aktörer 

som var aktiva i det brottspreventiva och trygghetsskapande arbetet under ett hus, det vill säga 

Trygga Örebro. Det man kunde utröna ur detta är att Örebro kommun utöver polisen även hade 

ett djupt samarbete med det lokala bostadsbolaget ÖBO samt näringslivet, både i form av 

medborgarlöftet/samarbetsavtalet, där polisen och bostadsbolagen Öbo och Västporten ingick 

samt via donationer från näringslivet för att stötta de trygghetsskapande åtgärderna. Man kan 

konstatera att Örebro kommun strävar efter ett informationsutbyte via den datoriserade 

kunskapsbanken och tjänsten EMBRACE, som ska hjälpa alla aktörer med lokal situationell 

brottsprevention på ett evidensbaserat sätt (Andershed 2017). Respondent 2 vi intervjuade ansåg 

att kommunen och socialen var de viktigaste partnerna att samarbeta med och detta berodde på 

att socialen och polisen var en resurs via sin sekretessbelagda information som de arbetar utifrån. 

Även den andra frågeställningen ”Vilka brottspreventiva åtgärder har kommunerna vidtagit för 

att öka tryggheten utifrån problembilden?” och ”vilken utsträckning kännetecknas åtgärderna av 

kontroll kontra strukturförändringsmodellen?” Kommunalrådet i Örebro såg kameror som en 

oundviklig utveckling samt polispatruller i utsatta områden och detta berodde på att de vill 

övervaka de brottsutsatta platserna. Varberga Centrum i Örebro nämndes som ett exempel, där 

man skulle installera kameror på grund av vandalisering och andra brott (Respondent 1). Detta 

indikerar på ett allmänt bruk av kontrollmodellen som exempel, även om det finns indikatorer på 

influenser av strukturförändringsmodellen då man enligt kommunalrådet och polisen ville få 

medborgarnas förtroende i utsatta områden genom att öka sin tillgänglighet via bemannad 

polisstation i Vivalla likaså ett socialkontor. Man hade även ett samarbete med lokala 

nattvandrare som skulle agera som förebilder för de riskutsatta personerna (Respondent 1). Både 
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kontroll och strukturförändringsmodellen drivs med målet att utöva formell och informell social 

kontroll över invånarna, vilket är något vi kan urskilja här (Sahlin 2000, s. 88).  

Karlstad kommun har ett liknande samverkansprojekt vid namn Trygghetscenter, vars uppgift är 

att samla brottspreventiva aktörer under ett högkvarter, där Räddningstjänsten ansvarar för 

verksamheten och där säkerhetskoordinatorer jobbade, vilket var det yrke vår intervjuperson där 

hade (Respondent 2). Något han menade var väldigt viktigt var att samarbeta på fler nivåer med 

skolor i Karlstad, då det var ett av de bästa sätten att agera brottspreventivt gentemot ungdomar i 

riskzonen för att bli kriminella. Utöver medborgarlöftet man hade tecknat med lokalpolisen, som 

strävade efter att främst reducera drogproblematik så ville man också nå ut till näringslivet, då 

man såg de som en viktig framtida samarbetspartner. Motivet till detta var att man ville förändra 

miljön via lokala resurser och kunskapskällor eftersom att de hade bäst kunskap om området. 

Kommunalrådet i Karlstad tog dock upp att det också fanns problem med samarbetet på grund av 

bristande kommunikation med centrala myndigheter och det informationshinder 

sekrettesslagstiftningen utgjorde när man ville samarbeta med socialen och polisen.  

Övervakning på utsatta områden hade skett från kommunens sida när de skickade ut 

fältassistenter sommaren 2016, vars uppgift var att assisterande den underbemannade polisen 

med fältarbete och spaning efter kända lagbrytare. Detta sågs som ett framgångrecept enligt 

intervjupersonen (Respondent 2). Dock var han inte så entusiastisk till övervakningskameror och 

pratade mer om att förändra miljön utsatta personer vistas i. I helhet föredrog Karlstad kommun 

att använda sig av strukturförändringsmodellen för sitt brottspreventiva arbete även om man inte 

kan ta bort vissa aspekter från kontrollteorin med tanke på att kommunen skickade ut fältare till 

barerna och krogarna för att se till att inga droger förekom i zonerna (Polisen 2016, s.2). Örebro 

kommun har i jämförelse med Karlstad ett bättre utgångsläge när det gäller samverkansmodellen 

och relaterade projekt men detta kan förklaras med att det var ett relativt nytt arbete som behövde 

förbättras med anledning av visst missnöje bland Karlstadborna gällande kommunens 

förebyggande metoder mot våldsbejakande extremister (Respondent 4). Samverkansmodellens 

mål ”att öka samverkan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå.” är därför något 

Karlstad kommun bör utveckla på en djupare nivå (Regeringskansliet 2016, s.5) 
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Avslutande diskussion  
Denna uppsats hade möjligtvis kunnat tjäna sitt syfte bättre om den genomfördes som två 

fallstudier på kommunen för att mer detaljerat kunna studera de utmaningar som 

samverkansmodellen kan skapa bland aktörer med tanke på de olika tillvägagångssätt som 

brukas i det brottspreventiva och trygghetsskapande arbetet. Detta inte minst på grund av det 

simpla skälet att varje kommun har sina unika förutsättningar och problembilder att handskas 

med, speciellt om man räknar in politiska skiljelinjer som en faktor, vilket påverkar hur en policy 

kan te sig. Målen kan sägas vara snarlika men de brottspreventiva metoderna bakom styr i 

slutändan riktningen av arbetet och metoderna väljs i vissa fall på politisk basis.  

 

I slutändan så kunde vi inte förvänta oss att maskineriet bakom kommunernas samarbete med 

polisen skulle vara så omfattande. Detta gör att resultatet möjligen hade sett annorlunda ut om en 

snävare inriktning med avseende på frågeställningarna hade valts. Att miljön som utsatta 

människor behöver förändras genom lokala initiativ spelar en avgörande roll för både 

kommunerna är däremot som inte går att tvista om. Reliabiliteten anser vi höll en god nivå med 

tanke på att vi gjorde det yttersta för att intervjua personer som var relevanta för arbetets 

inriktning och ämne samt att dokumenten och litteraturen behandlade just de frågor vi ville 

besvara.  
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Intervjuguide 
Intervjufrågor 

 

 

Bakgrundsinformation 
1. Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete/uppdrag?  
2. Hur ser en vanlig dag ut i din som roll som kommunalråd?  
3. Hur länge har du arbetat med brottsförebyggande arbete och vad fick dig att välja 

denna inriktning?  

Block 1 
1. Kan du berätta om hur kommunens brottsförebyggande arbete ser ut och vilka de 

största utmaningarna är när det gäller brottslighet? 
2. Hur har ni fördelat ert arbete inom brottsförebyggande arbete? 
3. Vilka brott uppstår mest i kommunen och vad tror du att det beror på?  
4. Vilka konkreta åtgärder har ni tagit för att förebygga och åtgärda problem som har 

uppstått? 
 

5. Vilka skiljelinjer/konfliktlinjer finns det i politiken kring att förebygga brottslighet? 
6. Upplever du personligen några konfliktlinjer i ditt arbete? 
7. Anser du att det finns en tilltro för kommunen bland medborgarna gällande 

brottsförebyggande arbete? 
8. Vilka är de största utmaningar ni stöter på i er organisation? Vad anser du behöver 

åtgärdas i området? 
9. Kan du berätta lite grundläggande om Trygghetscenter?  
10. Hur finansieras Trygghetscenter? Kommer donationer från annat håll?  

 
11. Har ni som fokus att främja en positiv utveckling och integration hos utsatta individer 

och om så, på vilka sätt? 
12. Hur har ni arbetat med drogprevention inom kommunen i samband med 

medborgarlöftet?   

Block 2 
1. Berätta om kommunens samverkan med andra aktörer inom det brottsförebyggande 

arbetet 
2. Hur brukar samarbetet se ut mellan er?  
3. Har det uppstått några problem eller utmaningar i samverkan?  
4. Anser du att det är viktigt med samverkan och i sådana fall varför? 
5. Har ni fått positiva eller negativa resultat utifrån samverkan? Skulle du kunna ta ett 

exempel?  
6. Tycker du att det finns områden som behöver utvecklas och varför?  
7. Är det någon/några specifika aktörer som ni tycker är viktig och samarbeta med? 
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