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Sammanfattning 

Det här är en kvalitativ studie i vilken både intervjuer och dokumentanalys genomförts för att 

på ett övergripande sätt studera de brottsförebyggande verksamheter och instanser som finns 

och verkar i Karlstad. Syftet har varit att presentera en bild av de samlade verksamheterna 

utifrån kriminologiska begrepp. En analys av arbetssätten samt organisationernas ideologi har 

utförts för att problematisera och diskutera organisationernas utgångspunkter och ideologi så 

som syn på samhället, människan och framför allt förklaringar till brottslighet. Analysen har 

primärt grundats i kriminologiska begrepp om brottsförebyggande samt Rolf Lidskogs analys 

av det brottsförebyggande programmet. Detta har resulterat i en slutsats som visar att det i det 

brottsförebyggande arbetet i Karlstad finns olika föreställningar och ideologier om samhället 

och människan, men de delar en uppfattning om att brottets orsak är socialt betingad, det vill 

säga ett resultat av socialisationsprocesser och normer.  
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1. Inledning  

Brottspreventivt arbete är brett och mångfaldigt, och hur detta arbete utförs och fungerar i 

praktiken är lika varierande som dess funktion, syfte och definition. När flera aktörer ska 

samspela, samverka och kanske även konkurrera för att förebygga brott så krävs struktur, 

samarbete och planering för att undvika effekten av att för många kockar lagar sämre soppa. 

1996 publicerades det brottspreventiva programmet Allas vårt ansvar (Ds 1996:59) bland 

annat med anledning av den stora ökningen av anmälda brott. Den var ett politiskt beslut och 

initiativ till att börja arbeta brottsförebyggande på ett nytt sätt men även för att det 

brottspreventiva arbetet skulle bli mer lokalt. 2001 överlämnade regeringen skrivelsen Brott 

kan förebyggas – utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet vilket utvärderade de 

brottsförebyggande initiativen och beslutade att det brottsförebyggande programmets skulle 

fortsätta gälla. En kärna i detta är att kriminalpolitiska beslutsfattare kom att anse och 

förespråka att det brottspreventiva arbetet bör genomsyra alla politiska nivåer, lokalt, 

regionalt och nationellt (Ds 1996:59, Skr. 2000/01:62).  

Kanske har det lyckats, för idag genomsyras hela vårt liv av brottspreventiva insatser. I skolan 

lär vi oss enklare lagar och regler och genom antimobbning-kampanjer får vi lära oss om allas 

lika värde och värderingar som ska förebygga diskriminering och hatbrott. Vi kan dessutom i 

morgonsoffan, genom olika medier och som medlem i hyresgästföreningen få tips om hur vi 

undviker inbrott under semesterresan. Men trots detta konstanta förebyggande så förekommer 

brott.  Gör dessa brottspreventiva insatser då någon skillnad? Det som gör att utvärderingar av 

brottsförebyggande insatser är svåra att genomföra är att vi aldrig kan veta om åtgärden haft 

en effekt eftersom det är omöjligt att veta exakt hur mycket en åtgärd eller insatts förebygger 

eller förhindrar ett brott om vi inte har något att jämföra med. Tillexempel kan vi inte veta om 

det skulle förekomma mer mobbning om vi inte hade ett antimobbningsprogram med insatser 

och åtgärder för att förebygga och förhindra mobbning.  

I sitt verk “Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen” förklarar sociologen Ingrid 

Sahlin hur brottsförebyggande arbete syftar till något positivt. Hon beskriver dess funktion 

som att motverka brott innan de uppstår och innan någon hinner utsättas för eller utföra brott 

(Sahlin 2008). Sahlin menar att det är denna syn på brottsprevention som något positivt som 

bidragit till att den sällan kritiseras. En del sociologer menar att det är naivt att tro att 

brottslighet eller kriminalitet kan eller någonsin kommer att upplösas eller försvinna utan det 
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är en självklar del i samhället (Collin 2008). Kriminologen Jerzy Sarnecki (2015) menar i sin 

bok ”Introduktion till kriminologi”, att kriminalpolitiken och straffsystemet är mycket mer än 

ett rationellt system som ska lösa samhällsproblem som kriminalitet. Istället bör man, (vilket 

Sarnecki menar att alla i diskussionen är medvetna om) även förstå diskussionen om 

kriminalpolitik som en diskussion om moral, värderingar om människors värde, rättfärdigande 

och orättvisor (a.a.). Sociologen Rolf Lidskog (2006) fortsätter i samma spår och menar att 

det brottsförebyggande programmet bygger på en syn och föreställning om människan, 

samhället och brott som kanske inte passar in på det samhälle vi lever i idag. Han menar att 

det brottsförebyggande programmet bygger på och reproducerar en föreställning om samhället 

som homogent, en syn på människan som är passiv och normstyrd och en föreställning om 

brottslighet som en avvikelse som måste och kan förhindras (Lidskog 2006). 

Sahlin (2008) problematiserar begreppet och fenomenet brottsprevention och menar att 

brottsprevention inte endast består av att iaktta brottets orsaksmekanismer utan även i att 

konstruerar brottets orsaker. Hon menar att argumentationen grundar sig i en tanke om 

socialkonstruktivism, att en handling inte endast har en mening utan att meningen också 

skapas i handlingen (Sahlin 2008). Utifrån Sahlins (2008), Sarneckis (2015), Collins (2008 

och Lidskogs (2006) problematisering av brottsförebyggande både som fenomen och begrepp 

uppkommer flera frågor men det som denna uppsats tar sitt avstamp i är frågan: Vad är 

egentligen syftet med brottsförebyggande arbete om inte att förebygga, förhindra eller 

minimera brott? 

 

1.1 Uppsatsens syfte 

Jag ska i denna uppsats studera de lokala aktörerna för brottsförebyggande arbete som verkar i 

Karlstads kommun. Tre olika aktörer inom det brottsförebyggande arbetet kommer att 

behandlas och dessa är BFC, Trygghetscenter och den lokala polisen.  

Syftet är att sammanfatta och ge en övergripande och generell bild av de brottsförebyggande 

insatser som finns i Karlstad, hur de arbetar, och vad deras arbete syftar till. Jag kommer att 

problematisera och analysera det brottsförebyggande arbete i Karlstad med hjälp av teorier 

om social ordning och brottspreventiva metoder, för att sedan kunna presentera en analys av 

de övergripande arbetsinsatsernas betydelse utifrån verksamheternas bakomliggande ideolog.  
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Jag har genom intervjuer samt dokumentstudie fått en samlad bild av hur det 

brottsförebyggande arbetet ser ut och fungerar lokalt i Karlstad för att svara på följande 

frågor: 

 Hur beskriver dessa organisationer sitt eget brottsförebyggande arbete? 

 Vilka metoder och tillvägagångssätt används i det brottsförebyggande arbetet, vilka 

likheter och skillnader finns i dessa metoder?  

 Vad är aktörernas vision och ideologiska utgångspunkt i det brottsförebyggande 

arbete, finns det likheter och skillnader och i så fall vad är dessa?  

 Vilka effekter får likheterna och skillnaderna i det övergripande och gemensamma 

brottsförebyggande arbetet? 

I och med genomförandet av denna studie vill jag, bidra till att problematisera och belysa 

vikten av vad en kartläggning och utvärdering av brottspreventivt arbete även i medelstora 

och mindre städer kan bidra med för att förstå och utveckla effektiva brottspreventiva 

arbetssätt och metoder. Och inte minst är denna studie aktuell idag då det planeras för ett nytt 

brottsförebyggande program och då kan det vara relevant att veta om vi åstadkommit det som 

den förra syftade till att åstadkomma nämligen att: ”[…] finna former för att, inte minst 

lokalt, i mer permanenta former och på längre sikt samverka för förebyggande av brott.”(Ds 

1996:59 s.40).  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med kapitlet Bakgrund och tidigare forskning som redogör för en 

bakgrund i både kunskap och forskning av svenskt och lokalt brottsförebyggande arbete. Där 

presenteras också kortfattat de organisationer som på internationell nivå arbetar eller tydligt 

influerar det lokalt brottsförebyggande arbetet och dess insatser. I kapitlet Teoretiska 

utgångspunkter presenteras de kriminologiska och sociologiska utgångspunkter och begrepp 

som varit centrala i denna uppsats. I kapitlet Metod går jag igenom tillvägagångssätt, 

praktiska problem och utgångspunkter i valet av en kvalitativ metod samt kombinationen av 

intervju och textanalys.  

Uppsatsens andra hälft inleds med kapitlet Brottsförebyggande verksamheter i Karlstad, 

vilket är en sammanslagen resultat- och analysdel som inleds med en presentation, 
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redogörelse och analys av de enskilda verksamheterna. Sedan följer Samverkan – att 

åstadkomma mer gemensamt som inkluderar en gemensam och övergripande analys av 

verksamheternas likheter, skillnader och samverkan. Uppsatsen avslutas med en Avslutande 

diskussion där studiens helhet diskuteras och problematiseras i relation till tidigare forskning 

och det sociologiska fältet.   
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Brott och brottslighet 

För att kunna diskutera brottsförebyggande som fenomen behöver vi först ha en diskussion 

om vad som är ett brott?  Och vem begår brott och varför begår vissa människor brott? I 

brottsbalken står följande förklaring till vad som är ett brott: ”Brott är en gärning som är 

beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan 

är föreskrivet. Lag (1994:458)”. Enkelt och snabbt förklarat är det lagen som definierar vad 

som är brottsligt eller ej. Men vad som är brottsligt förändras, lagen skrivs om och en 

handling som tidigare varit kriminaliserad (ex Homosexualitet) kan idag vara legal. Lagen är 

inte skriven i sten utan påverkas av huruvida de som förväntas leva efter den anser att den är 

legitim det vill säga moraliskt berättigad (Lidskog 2006, Sahlin 2008).  

Några som studerat kriminalitet fast ur ett perspektiv av vilka effekter straff har är Michel 

Foucault (2004). Foucault har ett fokus på straffets funktion och hur synen på dess funktion 

förändrats genom historien till det moderna samhället vi lever i idag. En annan som vanligt 

vis nämns i diskussionen om vilka effekter straff och fängelse har på människor och samhället 

är Erving Goffman (2007). Goffman har tillskillnad från Foucault ett mindre universellt 

perspektiv och tittar på den individuella människan och de effekter isolering har på mindre 

grupper och den enskilda individens relation till övriga samhället. Ingen av dessa diskuterar 

dock ett förebyggande arbete och vilka effekter och konsekvenser ett brottsförebyggande 

arbete kan tänkas ha, vad vi kan säga är dock att deras studier och slutsatser om straffets 

effekter har bidragit till hur vi ser på kriminalitet, brott och framförallt straff idag. 

Inom kriminalpolitiken och det brottsförebyggande arbete idag talas det mycket om 

riskfaktorer, riskgrupper, hotspots och så vidare (Sarnecki 2015, BRÅ.se, Polisen.se osv). 

Randall Collins (2008) tar upp flera perspektiv och teoretiska förklaringar om brottslighet ur 

ett sociologiskt perspektiv. Han förkastar de flesta av dem och kallar dem triviala. Istället 

stödjer han sin egen diskussion återkommande på Durkheims förklaring som innebär att brott 

och straff är fundamentala, återkommande och till och med nödvändiga i alla samhällen 

(Collins 2008). Collins utvecklar detta och menar att brottslighet eller kriminalitet skapas i 

sociala strukturer och bidrar till att upprätthålla samhället. Detta behov av kriminalitet 

beskrivs genom en ritual, att peka ut avvikare för att skapa sammanhållning och ordning i 

allmänhet, ett vi (Boglind mf. 2009). Utifrån det perspektivet kan jag inte låta bli att  se 

brottsförebyggande arbete som paradoxal och kan beskrivas genom en metafor som att 
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samhället, likt en hund, jagar sin egen svans. Lidskog (2006) förklarar till att börja med 

dagens brottsförebyggande arbetes funktion som ordningsskapande vilket till vis del går att 

koppla till Durkheims syn på samhällets behov av brottslighet. Lidskog ifrågasätter dock den 

funktion som brottsförebyggande arbete har idag genom att det inte är representativt för det 

samhälle som vi lever i idag och det kommer jag att redogöra och diskutera mer i teorikapitlet.  

 

2.2 Historia och utveckling av brottsförebyggande 

Historiskt har förebyggande arbete mot både sociala problem och sjukdomar diskuterats i 

Sverige sedan 1800-talet men då i relation till sjukvård och fattigvård. Det fick vänta tills 

1970-talet då vi i praktiken började tillämpa idéer om brottsprevention (Sahlin 2008:). 1974 

inrättades det brottsförebyggande rådet (BRÅ) och 1996 publicerades regeringens 

brottsförebyggande program – Allas vårt ansvar, där nya aspekter av brottsprevention 

presenterades med fokus på tidig social prevention, lokala förutsättningar och ideella initiativ 

och engagemang (Ds 1996:59). 5 år senare publiceras uppföljningen, Brott kan förebyggas – 

utvecklingen av det brottspreventiva arbetet (Skr 2000/01:62) som utvärderar de 

brottsförebyggande insatserna som eftersträvas i Allas vårt ansvar och beslutar att detta arbete 

ska bedrivas i samma riktning fortsättningsvis. I dag, 20 år efter presentationen av det 

brottsförebyggande programmet, är detta ännu grunden för hur vi ser på och praktiserar det 

brottsförebyggande arbetet i Sverige, även om detta program har kritiserats, omformulerats 

och omvärderats (Sahlin 2008. Sarnecki 2015. Lidskog 2006).  

 Kärnan i det nationella brottsförebyggande programmet ligger i samverkan och 

effektivisering av de organisationer/verksamheter som bedriver brottsförebyggande arbete; 

polismyndigheten, rättsväsendet, kommunen och även med extra fokus, insatser från 

civilsamhället. Både Lidskog (2006) och Sahlin (2008) menar att konsekvenserna av detta 

blivit att ansvaret för brottsförebyggande inte längre är en ensam statlig angelägenhet, utan att 

det även flyttat ut på gatorna och in i våra hem. Exempel på detta initiativtagande till 

brottsförebyggande från civilsamhällets sida är arrangerade trygghetsvandringar för att 

minska exempelvis vandalism och våld samt huskurage som syftar till att förebygga våld i 

hemmet och till vis del innebär att övervaka sina grannar (om än med gott avseende). Det går 

inte påstå att denna skiftning i ansvar är dålig utan snarare följer det den utveckling av 

samhället som flera sociologer bland annat Durkheim (Boglin mf. 2009) och Lidskog (2006) 

talar om nämligen individualiseringen. Individen, om även tillsammans med sin nära 
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omgivning blir genom det brottsförebyggande programmet delaktigt ansvarig i det 

brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Detta utvecklas ännu idag av polisen som i 

samverkan med kommunen utvecklat en ny arbetsmetod, medborgardialog och 

medborgarlöften vilket jag kommer att återkomma till i analysen och diskussionen.  

I BRÅs skrift om Samverkan förklaras samverkan ”att tillsammans skapa ett mervärde – att 

åstadkomma något mer än en part ensam kan åstadkomma”. Samverkan används överallt i 

myndighetstexter, kommunala och ideella skrivelser och beskrivningar av arbetsmetoder. I 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skrift Samverkan – för säkerhetsskull (2011) 

för Christian Uhr en diskussion om begreppets definition och problematik. Samverkan 

uppfattas som synonymt med samarbete, men samverkan till skillnad från samarbete är nästan 

alltid positivt och Uhr menar att samverkan är ett ”buzzword”, ett modeord utan egentlig 

definition och han menar till och med att Samverkan är ett begrepp som används för att 

undvikaren konkret definition och lösningsförslag i planering eller beskrivningen av 

arbetsmetoden (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011).  

Lidskog (2006) menar att syftet med dagens brottsförebyggande arbete inte endast är att 

minska sannolikheten för brott utan också att skapa social ordning och trygghet i ett samhälle. 

Han analyserar det brottsförebyggande programmet utifrån tre antaganden om vårt samhälle, 

att det är senmodernt, mångkulturellt och urbant. Och för att skapa en god ordning i ett 

samhälle, vilket han menar att det brottsförebyggande programmets arbete vill, behöver 

programmet omformuleras och anpassas till vårt samhälles förutsättningar (Lidskog 2006).  

Den ideologi, syn på människan och samhället som Lidskog utläser i det brottsförebyggande 

programmet och dess uppföljning är ett homogent samhälle med en gemensam och universell 

uppfattning om social ordning, moral och värdegrund. Vidare visar Lidskog att det i det 

brottsförebyggande programmet finns en syn på individer som är normstyrd, passiv och en 

självklarhet att tillhöra samhället. Kriminalitet beror på destruktiv livsmiljö, dålig 

självkontroll eller en kombination av dessa. Lidskog kritiserar det brottsförebyggande 

programmet och menar att det alltså inte på något vis tar hänsyn till det samhälle vi idag lever 

i eller de konsekvenser som applicerandet av dess åtgärder kan ha. Lidberg (a.a) förespråkar 

att vi istället för att sträva efter en gemensam värdegrund och nolltolerans ska anpassa det 

brottsförebyggande programmet efter det samhälle vi lever i idag. Därmed blir 

kommunikation och möten viktiga för att värna om ett samhälle som strävar efter mångkultur, 
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demokrati och jämställdhet samt för att ge utrymme för kulturell identitet och individuell 

integritet.  

Sahlin (2008) är även hon inne på samma spår när hon beskriver det brottsförebyggande 

arbetet som politiskt med en ideologisk utgångspunkt som styr över vilka beslut och metoder 

och insatser som görs. Samtidigt som det brottsförebyggande genom insatser och metoder 

påverkar, utvecklar och reproducerar synen på människan, kriminalitet, brottets orsaker och 

samhället, det vill säga ideologi. Sahlin (a.a) menar alltså att vi behöver ta hänsyn till det 

brottsförebyggande arbetets ideologiproducerande egenskaper när vi studerar det. 

Det har alltså skett flera förändringar i brottsförebyggande arbete genom historien och vi kan 

se en utveckling som följer en viss sociologisk uppfattning av samhället nämligen mer ansvar 

på individen genom ett individualiserat samhälle. Idag är det inte heller endast förebyggandet 

och förhindrandet av brott som syftas till i relation till brottsförebyggande utan även att skapa 

en social ordning och trygghet. 

 

2.3 Nationellt brottsförebyggande 

Idag finns nationellt flera olika instanser som leder och reglerar det brottsförebyggande 

arbetet nationellt men också i förlängningen, lokalt.  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är en av 

de mest kända och största nationella aktören inom brottsprevention i Sverige, förutom 

polismyndigheten. Deras uppdrag finns förtecknat i: Förordning med instruktion för 

brottsförebyggande rådet (SFS 2007:1170) och inkluderar förutom ansvar över att 

sammanställa, granska och analysera Sveriges brottsstatistik även ett uppdrag att bidra till 

utvecklingen och stötning till lokalt brottsförebyggande insatser. Denna stötning sker 

ekonomiskt, i de fall det berättigas och genom spridningen och tillgängliggörandet av relevant 

forskning och kunskap för att lokala insatser ska utvecklas.  

Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) engagerar sig i frågor om 

brottsförebyggande, trygghet och säkerhet. Bland annat stöttar de kommunerna i det 

brottsförebyggande arbetet både genom publicering och spridning av rekommendationer, 

exempel och liknande inom det brottsförebyggande fältet (skl.se). Vidare samordnar de även 

ett nätverk för kommunalt brottsförebyggande (NKB) vilket bidrar med en plattform för 

samverkan och samarbete över kommungränser. I SKLs verksamhetsplan för 2016 – 2019 

står:  
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”SKL ska verka för att öka kunskapen hos medlemmarna om hur de kan arbeta förebyggande 

mot radikalisering och våldsbejakande extremism.” (Ansvar för välfärd, 2016). 

BRÅ har publicerat flera rapporter och ledande exempel inom det brottsförebyggande arbetet. 

De har inte direkt utvärderat det brottsförebyggande arbetet som bedrivs på lokal nivå utan 

har istället gett vägledande råd och tänkbara tillvägagångssätt för olika lokala problembilder. 

Gemensamt är trycket på att ett brottsförebyggande arbete bör bygga på en kartläggning och 

analys av den lokala problembilden (BRÅ 2000:1 och 2004:6).  

I rapporten, Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (BRÅ 2016) som är ett resultat av 

ett samarbete mellan BRÅ, Polisen och SKL tas samverkan upp som en central och viktig del 

i det lokala brottspreventiva arbete samt hur samverkan och samarbete ska gå till och 

effektivisera. Denna rapport syftar även till att vägleda Polisen och Kommunens 

samverkan/samarbete i och med Polisens omorganisation och dess innebörd. 

BRÅ och SKL arbetar på en strukturell och övergripande nivå. De bedriver forskning, 

granskning och tillvisdel även utvärderingar av brottsförebyggande insatser och utifrån detta 

ger de rekommendationer till hur organisationer, kommuner och även polisen kan eller bör 

arbeta för att effektivisera sina insatser och åtgärder. Detta behöver en vara medveten om en 

som är fallet i denna uppsats ska studera det lokala brottsförebyggande arbetet eftersom de 

med stor sannolikhet har inspirerats av eller till och med anpassat sig till dessa 

rekommendationer från nationellt håll. 

 

2.4 Artiklar och akademiska studier 

Vania Cecceato (2013) belyser i sin studie om brottsförebyggande arbete på svenska 

landsbygden att ett problem som förekommer i diskussionen om det lokala 

brottsförebyggande arbetet är att det fokuserar på städerna och framför allt storstäderna. Hon 

menar dock att det är lika viktigt, för att utveckla det brottspreventiva arbetet att vi även tittar 

på hur det brottspreventiva arbetet fungerar på landsbygden, glesbygden och i mindre städer. 

Något som lyfts fram är att även om förekomsten av brott är lägre på landsbygden och 

glesbygden så betyder inte det att människorna där känner sig tryggare eller mindre rädda för 

att utsättas för brott, det i många fall även andra typer av brott som förekommer på landsbygd 

och glesbygd jämförelse med städerna och urbana miljöer. Hon påpekar även att Internet, 
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smarta telefoner och sociala medier har gjort att förekomsten av brott blivit mindre 

platsbundet.  

En annan som studerat brottspreventivt arbete, men i ett regionalt sammanhang är Kerstin 

Johansson (2014). Syftet med hennes artikel är att beskriva lokal samverkan mot brott i 

Östergötland (Regbrå), dess metoder och inte att utvärdera dess effektivitet. Hon genomför en 

kartläggning av de verksamheter och organisationer som ingår i den regionala samverkan 

samt en kategorisering, (utifrån om de verkar på en primär, sekundär eller tertiär nivå) av de 

metoder som tillämpas. Slutsatsen i Kerstins studie är att även om samverkan i 

brottsförebyggande arbete inte är nytt är det idag fullkomligt nödvändigt inom offentlig 

verksamhet. Hon betonar att genom samverkan kan problem som annars skulle glidit mellan 

stolarna i olika system fångas upp och att samverkan bidrar till att 

organisationer/verksamheter vågar ta större risker gemensamt än de skulle gjort på egen hand.  

En kan förstå att det brottspreventiva arbetet mår bra av samverkan och samarbete men även 

att det krävs mer kunskap och förståelse om lokalt brottsförebyggande på Svenska gles- och 

landsbygden. Vi behöver kunskap om alla typer av brottsprevention innan vi egentligen kan 

förstå vad som behövs för ett produktivt och genomförbart brottsförebyggande arbete.  

Monika Persson (2012) belyser just denna problematik i sin artikel “Local sensemaking of 

policy paradoxes – implementing local crime prevention in Sweden.” Persson belyser 

problematiken som kommer när nationellt framtagna program och policys ska genomföras på 

lokal nivå. Hon jämför det med en typ av översättning från internationell nivå till kommunal 

nivå, då dessa olika nivåer har olika resurser och förutsättningar i det vardagliga och praktiska 

genomförandet av policys, program och beslutsfattande. Hennes slutsats och argumentation 

bygger kring det faktum att det brottsförebyggande arbetet behöver en lokal kontext, policys, 

idéer och handlingsplaner/program som behöver utvecklas i den lokala kontexten för att hela 

problembilden ska representeras i de åtgärder som sedan beslutas att sättas in. Det behövs helt 

enkelt en bättre förståelse kring den tolkning som sker mellan globala idéer och lokala 

kontexter (Persson 2012). 

De studier som gjorts om brottsförebyggande insatser och arbete är antingen för att ge tips och 

rekommendationer till hur ett brottsförebyggande arbete kan bedrivas men belyser också 

vikten av att ta hänsyn till kontexten som lokalsamhället innebär. BRÅ belyser att 

brottsförebyggande insatser och åtgärder kan göras först efter att en utredning gjorts av 

kontexten, samhället eller området där insatserna eller åtgärderna ska verka (BRÅ 2004, 
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2016).  Det som tydliggörs i tidigare forskning och studier är alltså att brottsförebyggande 

inkluderar mer än förhindra brott så som trygghet och ordningsskapande. Vidare har ansvaret 

för att bedriva brottsförebyggande insatser och åtgärder samt vad dessa åtgärder eller insatser 

bör bestå av förflyttats från att vara en statlig angelägenhet till att mer och mer bli individens, 

civilsamhällets eller lokalsamhällets ansvar. 
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3. Teoretiska utgångspunkter och viktiga begrepp 

Detta kapitel inleds med att definierar vad som menas med ideologi för att sedan vidare 

förklara begreppet brottsförebyggande, dess olika nivåer, syfte samt hur dessa begrepp 

kommer tillämpas i denna uppsats. Dessa begrepp kommer att fungera som verktyg för att 

besvara syftet och frågeställningarna och presentera en övergripande bild av det 

brottsförebyggande arbete i Karlstad. 

Vidare kommer jag även att presentera ett teoretiskt ramverk som tillämpas i analysen och 

förståelsen om det brottsförebyggande arbetet, vilket utgår från en föreställning om 

socialisation, social ordning och föreställningar om vårt samhälle idag och dess underliggande 

värderingar.  

 

3.1 Ideologi 

Ideologi är ett begrepp som vi vardagligt framförallt hör i och med politik och politiska 

partier, vars inriktning och åsikter utgår från olika ideologier. Ideologi är ett komplext och 

mångtydlig begrepp som används inom många olika ämnen så som filosofi, idéhistoria, 

kunskapssociologin såväl som politik.  

I sitt verk Kunskaps sociologi talar sociologerna Peter L.Berger och Thomas Luckmann om 

ideologi och utgår från att ideologi är ett sätt att se på, beskriva och uppfatta verkligheten 

(2011). Begreppet ideologi i den mening det kommer att användas i denna uppsats syftar till 

en sammanhängande uppfattning, vilken innehåller antaganden om verklighetens 

beskaffenhet, värderingar och handlingsnormer. Jag kommer använda begreppet ideologi som 

ett samlingsbegrepp för människosyn, syn på kriminalitet och dess orsaker. Anledningen till 

detta är att det i studier av brottsförebyggande arbete behöver inkludera det som ligger till 

grund för olika metoder att arbeta brottsförebyggande samt vad som legitimerar det. Även 

Berger och Luckmann (a.a) menar att ideologi är ett legitimerande av vad en anser är bäst för 

samhället. 

Sociologerna Ingrid Sahlin (2008) och Rolf Lidskog (2006) menar också att det bakom 

brottsförebyggande arbete finns en ideologi, en utgångspunkt som legitimerar valet av 

åtgärder, insatser och arbetsmetoder i det brottsförebyggande arbetet. Jag utgår i denna 

uppsats från samma antagande och det är de olika ideologierna som jag i analysen av de 
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enskilda organisationerna vill synliggöra och jämföra för att ge en övergripande bild av 

brottsförebyggande arbetet i Karlstad. 

 

3.2 Brottsförebyggande eller brottsprevention 

Ingrid Sahlin (2008) har i sin bok ”Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen” 

försökt att definiera begreppet brottsprevention. Detta har resulterat i fem utgångspunkter 

eller dimensioner av begreppet. Till att börja med menar hon att prevention bör ses som ett 

samhälleligt och offentligt fenomen förknippat med politiska mål och beslut. För det andra 

ska prevention bygga på teori och (för det tredje) objektet för prevention är spänningen eller 

spänningsförhållandet mellan individen och samhället. Det är i detta förhållande mellan 

individen och samhället som brottsförebyggande insatser verkar för att skapa ordning. För det 

fjärde menar Sahlin att preventionen är ett utryck för, och en del av, samhällets 

ideologiproduktion. Det vill säga att den typ av brottsförebyggande som dominerar i ett 

samhälle är, förutom av vetenskaplig forskning, beroende av de aktuella normer, värderingar 

och maktstrukturer det vill säga den ideologi som dominerar och definierar samhället eller 

som i fallet av denna studie olika verksamheter och organisationer. Samtidigt är detta grunden 

i den aktuella problembild som preventionen syftar till att förändra genom. Slutligen 

tidsaspekten, att förebygga eller förända syftar till en föreställning om tidens gång oberoende 

av våra handlingar, men också att en insatts eller handling idag kan ge resultat först senare 

(Sahlin 2008).  

Vi behöver enligt Sahlin (a.a) också förstå vår egen ideologi dvs. våra egna grundläggande 

normer, värderingar och perspektiv för att kunna förstå det brottspreventiva arbetets effekter.  

På samma gång bestäms och influeras metoderna för brottspreventivt arbete av normer och 

föreställningar i den samtida diskursen (Sahlin 2008). Jag förstår Sahlins diskussion om 

brottspreventions som en diskussion om hur vi genom att förebygga brott socialt även 

förändrar normer och utgångspunkten i individers socialisationsprocess och därigenom 

förändras också hela tiden förutsättningarna för det socialt inriktade förebyggandet.  

Sarnecki (2015) definierar istället brottsprevention på följande sätt:  

”Brottsprevention är sådana åtgärder och förhållanden som minskar sannolikheten för att 

brott begås och/eller reducerar skadeverkningar av brott.” (Sarnecki 2015:101). 
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Att använda sig av begreppet brottsprevention är alltså inte helt oproblematiskt. För att ducka 

undan detta problem har jag valt att i denna studie inte tala om prevention i den breda 

bemärkelsen som Sarnecki definierar. Det som är av intresse och föremål i denna studie är det 

förebyggande arbetet, det som görs för att förhindra och minska förekomsten av brott
1
. 

Definitionen av brottsförebyggande som syftas till i denna studie är då istället följande: 

Brottsförebyggande är sådana åtgärder, förhållanden och/eller insatser som minskar eller 

syftar till att minska sannolikheten för att brott begås eller inträffar. 

För att motverka missförstånd kommer jag även fortsättningsvis tala om brottsförebyggande 

arbete då jag anser att begreppet brottspreventivt arbete syftar till en mer inkluderande 

definition. Jag gör alltså skillnad i betydelsen mellan brottsförebyggande och brottsprevention 

som begrepp där brottsförebyggande syftar till definitionen ovan och prevention syftar till 

Sarneckis eller en bredare och mer inkluderande förekomst av åtgärder och insatser.  

Att tala om brottsförebyggande innebär alltså mer än de konkreta insatser, program eller 

åtgärder som sker i en organisation det syftar även till det samhälle och ideologi det vill säga 

de värderingar som ligger till grund för dessa insatser, program och åtgärder. 

Brottsförebyggande kan vara, och framställs oftast som, en metod för att motverka en negativ 

utveckling, men brottsförebyggande kan även syfta till att främja en positiv utveckling (Sahlin 

2008). Och som jag redan nämnt finns det i brottsförebyggande arbete en ideologisk 

utgångspunkt en föreställning om människan, samhället och brottets orsaker vilka ligger till 

grund för de typer av åtgärder och insatser som sätts in samt vilka handlingar och beteenden 

en syftar till att minska och motverka. 

 

3.3 Kategorisering av brottsförebyggande 

Man kan kategorisera olika typer av brottsförebyggande arbete utifrån hur de syftar till att 

motverka olika brott, på olika nivåer samt dess funktioner. I följande avsnitt kommer jag att 

presentera de kategorier som jag kommer att använda mig av för att sammanställa en 

helhetsbild av de verksamheter som idag finns i Karlstad. Därefter presenterar jag socialt och 

situationellt brottsförebyggande som syftar till vad som är syftet och vilket typ av åtgärd 

arbetet syftar till.  

                                                           
1
 Denna avgränsning har jag gjort då studien annars skulle bli mycket större än en kandidat uppsatts. 
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3.3.1 Preventionsnivåer 

Preventionsnivåerna primär, sekundär och tertiär används för att kategorisera olika nivåer av 

brottsförebyggande arbete samt hur åtgärderna är riktade, men från början utvecklades denna 

terminologi inom sjuk och hälsovården för att diskutera och förebygga smittspridning (Sahlin 

2008). Jag kommer använda dessa då det är dessa som idag används inom kriminologin för att 

kategorisera och förklara brottsförebyggande arbete (Sarnecki 2015).  

Med primärt brottsförebyggande syftas till insatser mot hela befolkningen eller en mer 

generell målgrupp (Sarnecki 2015). Sahlin (2008) menar att primär prevention avser öppna, 

breda insatser mot stora grupper där det inte finns kunskap eller vetskap om vilka individer i 

gruppen som har större eller mindre risk för att utveckla eller har utvecklat problem. Ett annat 

sätt att utrycka det på är att primärprevention syftar till att förändra tillfällesstrukturer 

(Sarnecki 2015). Ett exempel på detta är uppmaningarna att på flygplatser eller väntsalar inte 

lämna sitt bagage utan uppsikt, denna uppmaning är en prevention för att minska 

möjligheterna för stölder. Man kan även säga att syftet med primära brottsförebyggande 

insatser, förutom att förändra tillfällesstrukturer och minska möjligheten till eller frestelsen 

för brott, inkluderar de generella och långsiktiga insatser som syftar till att ge alla individer 

samma möjligheter och förutsättningar i livet. 

Sekundärt brottsförebyggande arbete inriktar sig istället på specifika eller identifierade 

riskgrupper och situationer (Sahlin 2008). Sarnecki (2015) lyfter flera delar av denna typ av 

prevention och menar att det som framför allt skiljer dem från primära åtgärder är att 

sekundära åtgärder är selektiva och fokuserade till identifierade riskgrupper (unga), 

situationer (alkoholkonsumtion) och platser (övervaknings kameror).  

Med tertiärt brottsförebyggande insatser menas insatser som inriktar sig till enskilda och 

specifika individer. De föregående typerna av brottsförebyggande fokuserar på att minimera 

frestelser och möjligheter genom att rama in objektet, för ett brott och på så vis förhindra det. 

I det tertiärt brottsförebyggande arbetet är det istället gärningspersonen som ska ramas in och 

kanske även låsas in (Sarnecki 2015). Istället för att fokusera på gruppen, fokuseras här 

istället på individen, gärningsperson eller brottsoffer och möjliga effekter av den kriminella 

handlingen samt hur det kan förebyggas. Exempel på denna typ av brottsförebyggande är 

förutom fängelse, som förhindrar fortsatt brottslighet även utbildning i fängelser och andra 

institutioner som kan förhindra återfall.  
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3.3.2 Situationellt och socialt brottsförebyggande 

Att kategorisera brottsförebyggande åtgärder i situationella eller sociala insatser behöver inte 

utesluta en indelning i primär, sekundär eller tertiär då det tidigare syftar till karaktären på 

objektet för prevention. Med socialt förebyggande menas insatser för att minska 

brottsbenägenhet eller frestelsen att begå brott medan situationellt brottsförebyggande syftar 

till att minska tillgången till objektet för brott (Sarnecki 2015).  Situationellt och socialt 

brottsförebyggande används i denna uppsats som ett komplement till preventionsnivåerna för 

att visa hur brottsförebyggande arbete kan beskrivas och kategoriseras.  

 

3.4 Socialisation  

Ofta beskrivs kriminalitet som en livsstil, karriär, process eller utveckling och att inom 

brottsförebyggande arbete identifiera dessa riskgrupper vill jag i denna uppsats koppla till en 

tanke om socialisation. Bauman och May beskriver i sitt verk Att tänka sociologiskt (2004) 

socialisation som processer ur vilka vi formar vårt jag och lär oss hur vi lever i ett samhälle 

tillsammans med andra. Socialisationen börjar tidigt redan som barn, men pågår hela livet. 

Kanske är detta även varför det brottsförebyggande arbetet tenderar att inrikta sig på barn och 

unga.  Sahlin (2008) problematiserar detta, liksom Lidskog (2006) då ett brottsförebyggande 

riktat mot en identifierad, eller utpekad riskgrupp påverkar denna grupps uppfattning om sig 

själva. Konsekvensen kan bli att de insatser som syftar till att bidra till en positiv och önskad 

socialisationsprocess och som ska resultera i en god samhällsmedborgare istället leder till att 

individerna utvecklar en bild av sig själva som avvikare och risk för samhället. Det som skulle 

leda till interaktion och god social ordning resulterar istället i segregation och en uppfattning 

av ”vi och dem”. 

Om vi kopplar detta till tidigare genomgång av ideologi kan vi presentera ett resonemang om 

att det som legitimerar och beskriver en önskvärd socialisationsprocess, vem eller vilka som 

identifieras som riskgrupp är den bakomliggande ideologin. Det vill säga hur vi ser på 

verkligheten samt hur vi beskriver denna legitimerar vad vi anser vara önskvärt eller ej.  
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3.5 Social ordning 

Om ideologi är det som legitimerar och används för att beskriva den sociala verkligheten så 

används begreppet social ordning i denna uppsats för att beskriva hur den sociala verkligheten 

är, hur den är strukturerad och organiserad. Social ordning är ett begrepp som i denna uppsats 

likt så som Lidskog (2006) tillämpar det, som en beskrivning av hur det sociala samhället är 

organiserat.  

Lidskog (a.a) har tittat närmare på det nationella brottsförebyggande programmet – Allas vårt 

ansvar, och den syn av social ordning som presenteras i det brottsförebyggande programmet. 

Lidskogs utgångspunkt är en frågeställning om vad som definierar eller kännetecknar en god 

social ordning. Lidskog definierar (a.a) vårt nuvarande samhälle som senmodernt, vilket 

kännetecknas av bland annat individualitet, globalisering och medvetenhet om risker. Vi 

behöver vara medvetna om att samhället vi lever i inte är konstant och oföränderligt utan 

istället förstå vårt samhälle som en ständig förändring den sociala ordningen är också 

föränderlig. I vårt samhälle menar Lidskog att vi måsta ta hänsyn till förändrade aspekter som 

riskmedvetenhet, trygghet, kulturell tillhörighet och individuell identitet i det 

brottsförebyggande arbetet. Vidare är vårt samhälle även mångkulturellt, alltså kulturellt 

heterogent, vilket kan betyda viss problematik i fråga om social sammanhållning om inte 

kulturell tillhörighet och integritet respekteras. Slutligen är vårt samhälle är urbant i 

bemärkelsen att vi lever i städer, bland främlingar och i detta måste vi ta hänsyn till olikheter. 

Speciellt fokus ligger på offentliga rum och vikten av demokrati vilket avslutas med frågan 

om det brottsförebyggande arbetet tränar medborgare i bemötande, konflikthantering och ger 

en gemensam grund för interaktion och kommunikation när staden och det offentliga rummet 

blir större.  

Istället för att se brottsförebyggande arbete som ett sätt att skapa social kontroll menar 

Lidberg att det ska ses som ett projekt för riskhantering, och bör handla om att lära sig hantera 

otrygghet lika mycket som att skapa trygghet. Det innebär att ett lyckat brottsförebyggande, i 

Lidskogs mening, kräver att fokus flyttas från identifierandet av riskgrupper och utpekande av 

vi och de till ett istället pedagogiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande som öppnar upp 

till samtal och diskussion på en gemensam demokratisk plattform.  
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4. Metod 

I detta avsnitt ges en genomgång av metod och tillvägagångssätt, det vill säga hur jag 

genomfört denna studie och varför.  

Tanken att studera enskilda verksamheter för att på så sätt kunna beskriva den gemensamma 

och samlade insatsen/insatserna har inspirerats av samma princip som finns bakom den 

hermeneutiska cirkeln. Aspers (2007) beskriver principen bakom den hermeneutiska cirkeln 

som att delen endast kan förstås i relation till helheten. På samma sätt studerar jag varje 

enskild verksamhet/organisation, deras arbetssätt och ideologi, för att på så vis få en bild av 

helheten, en övergripande bild av brottsförebyggande i Karlstad.  

Metoderna som valt för att få fram empirin är valda för att skapa en generell bild som sedan 

blir ramverket för en analys av både de enskilda insatserna från verksamheterna men också 

deras gemensamma insatser. Principen i den hermeneutiska cirkeln finns genomgående i 

denna studie där det är delen och helheten, deras likheter och skillnader som granskas. 

 

4.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod beskrivs ofta utifrån den hermeneutiska traditionen, vilken framförallt 

förknippas med textanalys (Aspers 2007). Men som jag tidigare varit inne på är principen 

bakom den hermeneutiska cirkeln ofta applicerbar i relation till en kvalitativ metod. Tanken 

om delen och helheten är återkommande i kvalitativa metoder, att analysera delen för att 

förstå helheten. Därför har jag valt en kvalitativ ansats.  

Anledningen till att jag valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer utgår från studiens 

syfte. Det går att läsa sig till en verksamhets visioner och arbetssätt genom att endast 

genomföra en dokumentstudie men sällan förmedlas dessa med en förklaring, varför arbetar 

de på ett specifikt sätt och varför de utgår från visa visioner och värderingar framför andra. 

Jag anser att en kvalitativ metod, och särskilt med kombinationen av intervjuer och 

dokumentstudie, är det mest gynnsamma sättet att uppfylla studiens syften.  

Syftet att ge en övergripande bild av det brottsförebyggande arbetet samt frågeställningarna 

denna studie utgår ifrån går inte besvara tillfredställande med en kvantitativ metod. Det skulle 

vara omöjligt att fånga organisationernas egna beskrivning av sin verksamhet samt deras 

bakomliggande ideologi genom en kvantitativ ansats. Det mellanmänskligamötet som 
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intervjusituationen innebär i kombination med dokumentstudier en möjlighet att besvara både 

syfte och frågeställningar. 

 

4.2 Avgränsningar och urval 

Jag valt att endast titta på brottsförebyggande verksamheter med förankring i Karlstad 

kommun och även om några av dessa även arbetar regionalt så utgår deras verksamhet från 

Karlstad. Vidare har jag valt att endast genomföra en intervju per organisation. Anledningen 

till planeringen att endast göra en intervju per organisation är tidsbrist och eftersom syftet inte 

var att spegla en personlig uppfattning utan att agera en mänsklig representation av 

verksamheten ansåg jag att en mänsklig informant per organisation var tillräckligt. Studien 

innehåller även en analys av policys och styrdokument från varje organisation, allt för att få 

en representativ och bredare bild av verksamhetens arbete, syfte och vision.  

Jag har särskilt inriktat in mig på tre verksamheter eller delar av organisationer eftersom dessa 

verksamheter har ett uttalat syfte och/eller uppdrag att arbeta brottsförebyggande. Det är 

också utifrån den definition av brottsförebyggande arbete som jag presenterat tidigare som jag 

valt dessa då det är just det förebyggande, att minska sannolikheten för brott som dessa 

fokuserar på. Jag är dock medveten om att många vardagligt förekommande verksamheter, 

som inte avser att verkar brottsförebyggande ändå gör det. Sarnecki (2015) delar upp tre 

kategorier av brottsförebyggande verksamhet. För det första de processer/åtgärder och 

verksamheter som har brottsförebyggande effekter trots att det inte är deras syfte, för det 

andra de som har till syfte att verka brottsförebyggande men där den brottsförebyggande 

effekten uteblir och för det tredje de som uttalat arbetar brottsförebyggande och resulterar i 

brottsförebyggande. En kan säga att jag valt att fokusera på verksamheter som jag anser 

stämmer in på den tredje kategorin, om så är fallet återstår dock att se. De organisationer som 

medverkar i denna studie är: Brottsförebyggande centrum i Värmland, Trygghetscenter och 

Polisen.  

Urvalsprocessen har varit ett så kallat snöbollsurval vilket betyder att en tar hjälp av personer 

inom det fält som ska studeras för att hitta passande informanter (Aspers 2007). En fördel 

med denna metod är att en använder sig av redan etablerade kontakter som rekommenderar 

eller slussar en vidare till nästa informant. Detta ger ett förtroende och även inkludering i det 

nätverk som i detta fall ska studeras. Aspers (2007) tar upp denna inkludering som en 

begränsning i denna typ av urvalsprocess. Han menar att en genom denna urvalsprocess 
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riskerar att endast komma i kontakt med ett specifikt och begränsat nätverk. I fallet som denna 

studie innebär anser jag dock inte att denna möjliga begränsning har någon påverkan av 

studiens resultat. Snarare tvärtom då denna urvalsmetod, i den lilla skalan bidrar till en bild av 

hur dessa olika organisationer samverkar och samarbetar.  

 

4.2.1 Problemdiskussion  

I studiens slutstadium avböjde informanten från polisen till att medverka på intervju. Då det 

var så pass sent och nära deadline tog jag beslutet att fortgå med studien utan en genomförd 

intervju från polisen. Istället presenterar och analyserar jag Polisens verksamhet utifrån den 

information jag kunnat tillgodogöra mig om deras verksamhet genom deras hemsida och 

offentliga dokument. 

Intervjuns syfte i denna studie var att visa den mellanmänskliga faktorn i förmedlandet av 

information och verksamheternas vision. Jag anser att en studie som behandlar och studerar 

samverkan, samband och sammanhållning mellan olika organisationer även bör intressera sig 

för den mänskliga faktorn som inte representeras i studie av endast dokument. Dock är en 

sådan känd och stor organisation som polisen även en relativt öppen verksamhet att studera 

och information om deras verksamhet, arbetssätt och vision är tillgängliga för allmänheten. 

Vid förfrågan fick jag även tillgång till BFCs styrdokument vilket utan kontakter och 

informant hade varit svåra att representera alls i denna studie. Och utifrån det är jag tacksam 

för att turen i oturen ändå kunna presentera en representativ bild av deras brottsförebyggande 

insatser som bedrivs och verkar i Karlstad med omnejd.  

 

4.3 Textanalys och dokumentstudie 

Jag valde att göra en text- och dokumentanalys av organisationernas verksamhetsplaner, 

styrdokument och stadgar. Detta innebär att jag gjort genomläsningar och kodat 

organisationernas policy och dokument. För att underlätta jämförelsen mellan de olika 

informationskällorna har jag använt samma metod för att behandla och strukturera 

intervjuerna och dokumenten. Metoden jag valde att angripa materialet med är en typ av 

kodning, som kan delas upp i två steg: öppen kodning och mönster kodning vilket jag 

kommer förklara nedan. Det kanske anses som radikalt att analysera ett dokument på samma 
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vis som ett samtal men syftet, att utläsa meningen i formuleringen, är lika relevant i ett talat 

som ett skrivet ord.  

Även om jag som jag ovan nämnt använder mig av kodning för att strukturera det empiriska 

materialet använder jag mig även av ett idéanalytiskt perspektiv för att inte endast redogöra 

vad som skrivs i organisationernas styrdokument utan också få fram meningen, värderingen 

och ideologin i/av det skrivna ordet (Bergström och Boréus 2012). Inspirationen har kommit 

från en funktionell idéanalys vilken inriktar sig på idéologiska effekter och dess ursprung 

(a.a). På liknande sätt kommer jag analysera dokument och arbetssätt för att utläsa de 

värderingar och till viss del ideologiska utgångspunkter organisationerna och deras 

verksamheter har eller ger uttryck för. Jag kommer även se till kontexten dvs. förhållandet 

mellan textens syfte eller utryckta ideologiska utgångspunkt och organisationens syfte, 

funktion och vision.   

 

4.4 Intervjuguide  

Utifrån syftet med studien samt frågeställningar formulerade jag tre teman inom vilka jag 

utformade en intervjuguide. Dessa teman är följande: organisationen, brottsprevention och 

synen på samarbeten med övriga lokal samhället (se bilaga 2). Sedan formulerade jag i 

samband med dessa teman frågor och nyckelord som fungerar som påminnelse och stöd för 

mig som intervjuare i intervjusituationen (se bilaga 2). Jag använde mig av denna metod och 

typ av intervjuguide för att minimera påverkan av min egna begränsade erfarenhet av att 

intervjua, men även för att ge möjligheten till ett öppnare samtal, följdfrågor och intressanta 

iakttagelser som inte skulle vara möjliga i en helstrukturerad eller kvantitativ intervju.  

Denna metod och vägledande frågor som kan ställas vid intervjusituationen har även använts 

för att undvika ledande frågor som kan styra informantens svar åt en viss riktning. Jag har 

istället valt att öppna varje tema med en generell och öppen fråga för att sedan ställa 

konkretiserande följdfrågor då det varit nödvändigt. Aspers (2007) beskriver sammanfattande 

hur en tematiskt öppen intervju kan utspelas i praktiken och han betonar även intervjuarens 

roll som guide i samtalet. Istället för att ordagrant ställa en rad frågor till en informant kan en 

genom en temabaserad intervju efterlikna ett vardagligt samtal med undantaget att en person 

styr samtalet i en tematiskt bestämd riktning. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar samma 

modell genom att intervjuguiden fungerar som vägledning och förslag till intervjuaren.  

Denna metod ställer högre krav på intervjuaren än vad en mer kvantitativintervju metod gör 
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men den kan också ge ett mer avslappnat och givande samtalsklimat (Asper, 2007. Kvale och 

Brinkmann, 2009) vilket även är det huvudsakliga skälet till att jag valt denna intervjumetod.  

 

4.5 Transkribering och intervju 

Intervjuerna genomfördes alltså utifrån en temabaserad halvstrukturerad intervjuguide. 

Intervjuerna har med samtycke från informanterna spelats in och transkriberats för att 

underlätta kodning och analys. Transkriberingen innebär att intervjun skrivits ut från ljud till 

text. Denna process innebär en del omskrivningar från talspråk till skrift språk men för att 

minimera risken för missuppfattningar och feltolkningar har jag valt att endast förtydliga 

talspråket, för att fånga hela samtalets natur. 

Intervjuernas genomfördes den 29 april och 2 maj och var på cirka 40 respektive 90 minuter.   

 

4.6 Kodning och analysmetod 

Att analysera kvalitativt beskrivs ofta genom olika sätt att sortera, reducera och argumentera 

(red. Ahrne och Svensson 2015). Jag kommer i analysen av intervjumaterial och 

genomläsningen av dokument att använda mig av kodning för att på ett kreativt och öppet sätt 

närma mig materialet.  Detta underlättar också för att sammanställa materialet i en gemensam 

analys. Denna process kan ses som ett sätt att skapa en förståelse av det empiriska materialet 

utan att materialet påverkas av kodarens förväntade utsagor om resultatet.  

 

4.6.1 Öppen kodning  

Öppen kodning kan beskrivas som ett sätt för forskaren (men i detta fall mig som student) att 

kritiskt reflektera och närma sig sitt empiriska material. Metoden bygger på närläsning och att 

varje enskild mening eller rad ges en kod, ett sammanfattande ord eller fras för att underlätta 

identifiering (Kvale och Brinkmann 2009). Under en öppen kodning, till skillnad från en 

fokuserad kodning, växer koderna fram ur materialet istället för att konstrueras i förhand 

(Aspers 2007). Syftet med tillämpandet av en öppen kodning är att det ger möjligheten att 

minimera inflytandet av förutfattade meningar i analysen.  
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4.6.2 Mönster kodning 

Mönster kodning är ett sätt att sortera det stora antal koder som genererats under den öppna 

kodningen. Det är svårt att förklara denna del i analysprocessen men utifrån de koder som 

genererats iakttas, eller konstrueras olika mönster/grupper. Textsegment och uttalanden vars 

koder, som konstruerades i den öppna kodningen, är synonymer eller ”passar ihop”, paras 

ihop och i slutet av processen har kategorier eller teman konstruerats. Ibland övergår även en 

öppen kodning i en mönster kodning då samma koder återkommer vilket skapar ett mönster 

av samma eller ihop parade teman (red. Ahrne och Svensson 2015). Det finns flera 

tillvägagångssätt för hur koderna som genererats från den öppna kodningen kategoriseras och 

bildar kategorier eller teman. Denna process att kategorisera koder uppkommer inte på en 

gång utan är en process vilken kan liknas vid ett pussel som kodaren både konstruerar och 

lägger/löser.  

Teman som kodningen av både intervjuerna och dokument resulterat i ligger till grund för 

analysen och är: Samverkan är lösningen, Brott som socialt betingat, Lika olika och 

Förmågan att förändras. Dessa teman har används i analysen för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

4.7 Etiska aspekter och studiens trovärdighet 

I följande avsnitt går jag igenom studiens trovärdighet samt de etiska övervägande som jag 

har ställt inför i genomförandet och presentationen av denna studie. De etiska 

ställningstaganden redovisas för att ge studien mer trovärdighet och transparens vilket Kvale 

och Brinkmann (2009) belyser som ett sätt att ge en studie mer validitet och trovärdighet. 

 

4.7.1 Reliabilitet och valibilitet 

En kan alltså, förutom att tala om en studies reliabilitet och validitet även tala om en studies 

trovärdighet och generalisering i en studie. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att validitet, 

dvs. studiens trovärdighet ofta kopplas samman med objektivitet vilket är svårt att bevisa eller 

ens vara i en kvalitativstudie. För att upprätthålla validitet i denna studie valde jag att utgå 

från en halvstrukturerad intervjumall samt konstruera egna exempel frågor för att skapa en 

intervjusituation som inte var ledande. Jag har försökt att istället guida samtalet, inte 
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kontrollera och styra det, för att få ett material där jag ville minimera utsträckning i vilken jag 

kan ha påverkat informantens svar.  

Jag har även genom studien varit medveten om, liksom Kvale och Brinkmann (2009) 

diskuterar genomgående i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att intervjun och den 

process den innebär i sig skapar den kunskap som sedan används i studien. Det är alltså inte 

kunskap som hittas utan den skapas i intervjusituationen mellan informant och intervjuaren. 

Aspers (2007) belyser problematiken med att reproducera en kvalitativ studie pågrund av den 

process av tolkning och subjektivitet som den innebär. Både Aspers (a.a) och Kvale och 

Brinkmann (2009) utgår från att kvalitativa studier är svåra, om inte omöjliga att reproducera. 

Att inte kunna reproducera en studie behöver dock inte vara negativt för studiens trovärdighet 

vilket i så fall skulle förkasta alla studier och metoder som baseras på subjektivitet eller 

tolkning.  

För att skapa och ge större trovärdighet till denna studie har jag valt att kombinera två olika 

insamlingsmetoder; intervju, en mänsklig beskrivning och förklaring av organisationernas 

brottsförebyggande arbete och dokument studier. Att kombinera två metoder av datainsamling 

har i denna studie förstärkt både dess validitet och reliabilitet då dokumentstudier kan utgå 

från samma dokument och även att dessa två källor till kunskap har kunnat jämföras med 

varandra och stärka slutsatserna som dras utifrån dem. 

 

4.7.2 Anonymitet  

Att värna om informanternas integritet och de organisationer de representerar har jag har valt 

att ta bort namnen och yrkestitel på informanterna i denna studie för att så långt som möjligt 

anonymisera de individer som medverkat. Detta har jag gjort då det inte är den enskilda 

personen som är intressant i relation till denna studies syfte samt visa respekt för 

informanternas integritet. Aspers (2007) belyser vikten av att ha respekt för fältet en studerar 

och att anonymisera i den mån det är möjligt är för mig ett sätt att visa respekt för de individer 

som medverkat som informanter i denna studie.  

De kommer istället att fungera som eller liknas vid representanter för sin respektive 

organisation. Denna information har förmedlats och godkänts muntligt vid intervjutillfället.   
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4.7.3 Informerat samtycke 

I samma anda av respekt och även för att öka studiens trovärdighet har informanterna 

informerats om studiens syfte och hur materialet ska användas innan de tagit ställning om 

medverkan eller ej. Detta är även något både Aspers (2007) och Kvale och Brinkmann (2009) 

tar upp som en självklar del i en intervjusituation.   

Jag har i samband med intervju informerat intervjupersonen om studiens syfte och hur de 

uppgifter som informanten lämnar i samband med intervjun kommer att behandlas under och 

efter studiens genomförande. Vidare har jag innan varje intervju bett om lov att spela in samt 

informerat att de kan välja att avstå från att svara på någon fråga och när som helst kan välja 

att avbryta intervjun. Först efter att denna information framförts och dessa villkor godkänts 

har inspelningen och intervjun påbörjats. Denna information har bland annat informanten tagit 

del av innan intervjutillfället via mejl (se bilaga 1). Ingen av informanterna har fått tillgång till 

intervjuguiden innan intervjun.  
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5. Brottsförebyggande verksamheter i Karlstad 

Jag kommer i följande kapitel att presentera, redogöra och analysera organisationernas 

verksamhet. De citat som förekommer i redogörelsen av organisationerna kommer antingen 

från de intervjuer som gjort i samband med studien eller från dokument som tillgodogjorts 

antingen genom informanterna eller verksamheternas hemsidor. Jag kommer att avsluta 

kapitlet med en sammanfattande och övergripande analys där jag gör en analys av de samlade 

insatserna, dess betydelser och ideologiska utgångspunkter.  

I början av detta kapitel kommer framförallt tre frågeställningar bevaras: Hur beskriver dessa 

organisationer sitt eget brottsförebyggande arbete? Vad är aktörernas vision och ideologiska 

utgångspunkt i det brottsförebyggande arbete, finns det likheter och skillnader och i så fall 

vad är dessa? Och vilka metoder och tillvägagångssätt används i det brottsförebyggande 

arbetet samt vilka likheter och skillnader finns i dessa metoder? I den avslutande analysen 

kommer organisationernas ideologi, likheter och skillnader tas upp för att besvara resterande 

frågeställning: Vilka effekter får likheterna och skillnaderna i det övergripande och 

gemensamma brottsförebyggande arbetet? 

 

5.1 BFC – ”Höja kunskapen för att förebygga” 

5.1.1 Organisation och uppdrag 

Brottsförebyggande centrum i Värmland (BFC) grundades (enligt ryktet) 1995 med 

förankring i och en ide från det socialdemokratiska partiet. Det var politiker som ansåg att det 

behövdes en instans för att arbete förebyggande mot brott i Värmland, att helt enkelt förhindra 

eller motverka brott innan de uppstår och så var idén om BFC var född.  

BFC är idag dryga 20 år senare en partipolitisk och religiöst obunden, ideell 

medlemsorganisation med en ideologisk utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna: alla 

människors lika värde och rättigheter och består av sammanlagt 31 medlemsorganisationer. 

Årsmötet är den högst beslutande instansen och vid detta möte väljs varje år en styrelse som 

ska driva arbetet kommande verksamhetsår. Styrelsen består idag, 2016 av 7 ledarmötet, med 

förtroende uppdrag. Förutom dessa förtroendevalda finns även ett kansli bestående av 6 

anställda. Organisationen arbetar utifrån en verksamhetsplan och organisationens uppdrag är 

följande: ”BFC syfte är att kunskapsbaserat arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten 

i samhället.” Av informanten förklaras det vidare att ”vi (BFC) ska samla in kunskap och 
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sprida kunskap”. Samhället som syftas till i verksamhetsplanen är organisationens 

verksamhetsområde Värmland då BFC inte endast verkar lokalt i Karlstad kommun utan 

regionalt i hela Värmland eftersom problematik med brottslighet, liksom människor har 

förmågan att flytta på sig.  

 

5.1.2 Insatser och arbetssätt 

BFC utrycker själva sitt arbete som universellt, brett och de arbetar främst kunskapsbaserat 

och informativt genom utbildning, föreläsningar, omvärldsbevakning, seminarier och 

anordnandet av konferenser samt samverkan och nätverk. Angående funktionen och rollen 

som BFC spelar i det övergripande förebyggande arbetet säger informanten följande: 

”vi försöker vara en resurs för dom som i sin provision jobbar i verksamheter där man 

förebygger”. (Informant från BFC) 

BFC egen verksamhet är alltså inte operativ utan dess funktion är att fungera som 

komplement och verktyg för de operativa brottsförebyggande aktörer och verksamheter som 

finns i Värmland. En insatts som bedrivs av BFC är antidiskrimineringsverksamhet, en 

rådgivande, informativ och utbildande instans när det gäller att förebygga diskriminering. 

Vidare håller de i föreläsningar om allt från ungas beteende på nätet, huskurage – 

förebyggande av våld i nära relationer, diskriminering i arbetslivet samt våldsbejakande 

extremism. En återkommande satsning är ändå insatser mot våld, hot och hat. En av BFCs 

insatser riktar sig mot att kartlägga och förebygga spridningen av våldsbejakande extremism 

vilket bedrivs genom ett länsprojekt.  

BFCs verksamheter och insatser tillämpar liknande arbetssätt och bedrivs framförallt på en 

primär nivå genom kunskapsspridning. Det finns dock två specifika undantag, för det första 

de föreläsningar som ges genom satsningen mot våldsbejakande extremism vilka i en del fall 

ges till identifierade riskgrupper, på en sekundär nivå. Vidare ansvarar och samordnar BFC 

medlingsverksamhet i Värmlands alla kommuner, detta är en insatts som möjliggör ett möte 

mellan gärningsperson och brottsoffer och syftet är att förebygga upprepning eller återfall i 

brott. Medlingen sker på individnivå riktat mot individer som begått brott, det vill säga en 

tertiär nivå.  
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5.1.3 Ideologi 

BFCs varumärkeslöfte och en ledstjärna i organisationen är; ”Tillsammans skapar vi ett 

tryggare Värmland.” Utifrån detta kan vi förstå att samverkan och samarbete är ett måste i 

BFCs verksamhet. Deras kunskaps-påfyllande, stöd funktion är inte möjlig och inte heller 

nödvändig om inte andra aktörer arbetar operativt brottsförebyggande och är i behov av ny 

kunskap och utveckling.  

Tre ledord som organisationen beskriver sig med är för det första; Kunniga, vilket syftar till 

kompetens och kunskap om kriminalitet och brottets utveckling, orsaker och verkan samt 

trygghetsskapande. För det andra Empatiska, att ha förståelse, medkänsla och respekt för 

andra organisationer och människor och till sist Proaktiva vilket syftar till att: ”BFC arbetar 

förutseende och bevakar organisationens omvärld för att så tidigt som möjligt lösa problem”.  

I en fråga till BFC angående vilka förändringar det skulle behövas i det brottsförebyggande 

arbetet lyfts inte några nya åtgärder utan istället lyfter informanten vad ett synliggörande av 

existerande verksamheter som verkar brottsförebyggande kan bidra med.  

”att jobba tidigt med barn och ungdomar, att man ser vilka möjligheter det finns att jobba 

brottsförebyggande tidigt. Där är ganska mycket normer som ligger till grund för dels 

uppfattningar om rätt och fel och såna saker men också maskulinitets normer exempelvis 

kopplingar maskulinitet och risk och maskulinitet och våld. Inom våldsbejakande extremism 

tillexempel hittar du inte jättemånga kvinnor som går med i Nordiska motståndsrörelsen.” 

Det finns att utläsa i detta citat en otalad föreställning om en socialisationsprocess och att 

denna går att påverka med kunskap och rätt eller bra bemötande. Det finns även en 

uppfattning av att normer har en stark påverkan på våra val och handlingar. Normer går att 

förändra och föreställningen är att detta går att göra genom ökad kunskap, medvetenhet och 

utbildning därför ska även insatser in så tidigt som möjligt.  

 

5.1.4 Sammanfattande analys 

BFC är en organisation med fokus på primärt, övergripande och kunskaps baserat 

brottsförebyggande arbete. Detta sätt att de på brottsförebyggande visar på en ideologi och 

utgångspunkt i att brottslingen är en socialt konstruerad och går att påverka genom rätt 

information, kunskap och tillvägagångssätt. Helt enkelt är brottslingen ett resultat av en 

negativ socialisationsprocess. BFC har en ideologisk utgångspunkt i att alla människor är lika 
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mycket värda och tror helt enkelt att med rätt kunskap kan alla människor ges samma 

förutsättning för att utvecklas positivt och till laglydiga samhällsmedborgare, det utesluter 

dock inte en möjlighet att ifråga sätta lagen och se att det kanske är lagen som bör förändras 

inte individen.  

 

5.2 Trygghetscenter – ”Ett hus för samverkan” 

5.2.1 Organisation och uppdrag 

”Syftet är enbart att det ska vara ett hus för samverkan, då man i teorin, när man träffas varje 

dag känner personen ifråga oavsett om personen jobbar på socialtjänsten eller polisen, vilket 

innebär att man på ett enklare sätt, precis som kollegor har lättare att samarbeta.” 

(Informant från Trygghetscenter) 

Trygghetscenter är en del av Räddningstjänsten Karlstadregionen vilket är ett av Karlstads 

Kommuns bolag. Trygghetscenter fungerar som en plattform och samlingsplats för olika 

instanser som bidrar till ett tryggare och säkrare Karlstad. På trygghetscenter sitter bland 

annat representanter från räddningstjänsten, socialtjänsten, brottsofferjouren, polisen, 

trafikservice och ungdomar för trygghet. Jag har fokuserat på de insatser och åtgärder som 

utgår från trygghetscenter och de som helt enkelt sitter i det hus som trygghetscenter är och 

symboliserar. Anledningen och syftet till att kommunen slagit samman trygghet, säkerhet och 

beredskap inom en och samma enhet är att då samla hela risk-skalan på ett och samma ställe.  

 

5.2.2 Insatser och arbetssätt 

Inom trygghetscenter finns tillskillnad från BFC flera operativa instanser för att förebygga 

brott. Till att börja med socialtjänstens fältare vars funktion och uppdrag är att uppsöka 

människor med riskbeteende så som missbruk eller psykisk ohälsa och få dessa att på 

frivilligbasis söka hjälp. Vidare finns även trafikservice vars funktion och uppdrag är allt från 

parkeringsvakt och hålla ordning i trafiken till ansvar för torghandel. En annan insatts är 

Ungdomar för trygghet som består av 8 ungdomar mellan 19 och 23 år vars uppdrag och syfte 

är att var en förebild på skolor under dagtid och uppsöka ungdomar i olika bostads områden 

under kvällstid. Denna insatts verkar både socialt och situationellt förebyggande. Socialt 

genom att förespråka och ge exempel på goda medborgare och situationellt genom sin närvaro 
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under kvällstid. De blir förebilder och potentiella övervakare vilket syftar till att öka den 

sociala kontrollen över barn och unga i Karlstad.   

Det finns för tillfället ett förslag om en handlingsplan mot brottsförebyggande arbete som 

utarbetats av Räddningstjänsten i Karlstadsregionen. Anledningen till detta förslag är bland 

annat ett krav från nationellt håll att alla kommuner ska upprätta en handlingsplan mot 

våldsbejakande extremism och radikalisering. I denna handlingsplan utgår författaren från 

Sarneckis (2015) definition av brottsförebyggande arbete samt begrepp som primär, sekundär 

och tertiär prevention för att visa och redovisa ett helhetstänk i det brottspreventiva arbetet i 

kommunen.  

Handlingsplanen utgår från att, till att börja med satsa på generella åtgärder gällande 

jämställdhet, mångfald och värdegrund på en primär nivå sedan identifiera riskgrupper genom 

bland annat avvikande beteende. Framförallt fokuserar det på en utveckling gällande socialt 

brottsförebyggande åtgärder i den nya handlingsplanen. En annan fokusering är 

brottsförebyggande insatser i skolan genom att tillexempel skapa program och kunskaps-

höjande insatser om normer, värderingar och moral. Brottsförebyggande genom att influera 

den del av socialisationsprocessen som sker när en individ börjar skolan, utvecklar sin 

identitet och söker tillhörighet. Trygghetscenter har både operativa och direkta 

brottsförebyggande insatser riktade socialt och situationellt men de har även ett strategiskt 

ansvar i Kommunen gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.  

 

5.2.3 Ideologi 

Trygghetscenters olika delar arbetar utifrån sina egna verksamheters beslut, värdegrund och 

handlingsplaner. Men Räddningstjänsten är den som samordnar och ansvarar för den 

samverkan som sker under trygghetscenter tak. De arbetar utifrån Karlstad Kommuns 

styrmodul bestående av en vision, värdegrund och strategisk plan. Vilket kan sammanfattas 

till; livskvalité för alla och att Karlstad Kommun är till för Karlstadsborna.   

I den strategiska plan som finns för Karlstad Kommun 2015 – 2017 finns inga direkta åtgärder 

för att förebygga brott. Vad som däremot finns är åtgärder för att förändra attityder mot 

alkohol och andra droger särskilt riktat mot vårdnadshavare och unga vuxna. Det finns även 

insatser för att minska diskriminering, kränkningar och våld. Som en förlängning av det som 

redogjorts ovan utgår den nya handlingsplanen för brottsförebyggande arbete från en 
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föreställning om brott som socialt betingat. Detta belyses tydligt i en diskussion mellan mig 

(E) och informanten (IT): 

”IT: Tillfället gör ju ofta saker och ting själv, alltså finns tillfället så kanske man råkar gå 

förbi och det blir som det blir. 

E: Du menar, alltså som talesättet, tillfället gör tjuven? 

IT: Ja! Eller situationen skapar handlingen eller förutsättningen för handlingen, sen är det ju 

människor som handlar men oftast så kanske man inte är så rationell att man ser risken eller 

händelsen där efter.” 

Liksom tidigare finns här en syn på människan som passiv och normstyrd likt den som 

Lidskog (2006) menar representeras i det brottsförebyggande programmet. En annan likhet är 

att Trygghetscenter förklarar det brottsförebyggande arbete på följande sätt:  

”Det är ju det som är grunden i ett preventions arbete, syftet är att man ska hjälpa människor 

ur en destruktiv miljö för att bli en del av samhället. För oftast uppfattar man att man står 

utanför samhället om man är kriminell.”  

En tanke om enhetlighet och att ordning skapas genom homogenitet finns i detta citat. 

Informanten fortsättet sedan med att säga att ett bra samhälle skapas inte genom att jaga och 

lagföra människor utan snarare behöver vi hjälpa människor som har en sämre social 

utgångspunkt i livet.  

 

5.2.4 Sammanfattande analys 

Trygghetscenter är en verksamhet eller plattform för att underlätta samarbete och samverkan i 

brottsförebyggande arbete. Liksom deras namn förtäljer sammankopplar de trygghet med 

brottsförebyggande. Kriminalitet är otryggt och bör bekämpas, och liksom BFC har även 

trygghetscenter en utgångspunkt och förklaring av brottslingen som en social produkt.  

Skillnaden mellan BFC och trygghetscenter är att den senare även inkluderar ett situationell 

förebyggande och att även om brott är en produkt av socialisation så är trygghetscenters 

utgångspunkt att förebyggande arbetet bör vara både socialt, det vill säga kunskapsspridning 

och information och situationellt genom åtgärder i och av den fysiska miljön.   
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5.3 Polismyndigheten – ”Närmare medborgarna” 

5.3.1 Organisation och uppdrag 

Den 1 januari 2015 omorganiserades den Svenska Polismyndigheten och idag består den av 

en nationell polismyndighet, 7 polisregioner, 27 polisområden och 95 lokala polisområden. 

Polismyndigheten uppdrag regleras utifrån Polislagen (1984:387) som inkluderar bland annat 

följande:  

”1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den 

allmänna ordningen eller säkerheten. 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat. 

3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen kan 

ges av polisen.” (Polislagen 1984:387 2§) 

Ett lokalpolisområde är stationerat i Karlstad och dess ansvarsområde består av Karlstad, 

Hammarö, Forshaga, Grums och Kil. Karlstad lokala polisområde tillhör Värmlands län som 

tillhör region Bergslagen vilken består av Värmlands län, Örebros län och Dalarnas län med 

huvudort Örebro. Det lokala polisområdet som är basen i den nya polismyndigheten och 

tanken är att mer än hälften av polisens resurser och verksamhet ska bedrivas av lokalpolis 

och syftet med detta är att komma närmare medborgarna. Dess olika verksamheter är 

utredning, brottsförebyggande och ingripande, i vilka de två sistnämnda tillhör en och samma 

enhet.   

Polismyndighetens verksamhetsidé, ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och 

tillsammans, leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och 

demokrati” (verksamhetsplan 2015-2016) ger en uppfattning av polisens bild av sig själva. 

Polisen är en brottsbekämpande instans som utifrån ett politiska uppdrag förväntas 

upprätthålla ordning i samhället. Och ordningen som ska upprättas definieras utifrån politiska 

beslut och lagen som ledstjärna. 

 

5.3.2 Insatser och arbetssätt 

En satsning som gjorts inom polisen är insatser för att förebygga livsstilskriminella (2014:2). 

Denna satsning utreds internt med fokus på dess effektivitet både gällande polisens resurser 
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men också utifrån antalet förekomna brott. Resultatet var lokalt mycket varierande och ingen 

direkt slutsats dras angående dess effektivitet. Satsningen tillämpar dock både identifiering av 

riskgrupper och nolltolerans mot brott och störande beteende. Satsningen innebar i praktiken 

ett spaningsarbete i områden med hög risk eller i områden där identifierade individer med 

riskbeteende bor och/eller rör sig. Under de kontroller som spaningsarbetet innebär agerar 

polisen utifrån nolltolerans. Nolltolerans syftar till att all aktivitet som anses ordningsstörande 

eller direkt brottsliga undersöks och polisen ingriper. 

Denna brottsförebyggande insatts sker på både sekundär och tertiär nivå. Den riktar sig både 

mot identifierade riskgrupper och individer men även mot så kallade ”hotspots” dvs. platser 

där brottslig aktivitet förekommer eller återkommer oftare än andra. Denna insatts är både 

situationellt och socialt brottsförebyggande. 

En del av polismyndighetens nya arbetssätt är medborgardialog och medborgarlöften 

(2014.05.14). Dessa metoder är en del av Polisens nya styrmodell. Det är ett sätt för polisen 

att i teorin nyttja resurser och kunskap som redan finns i lokalsamhället genom att samverka 

med kommunerna och civilsamhället. Det är också ett effektiviserande då den lokala 

problembilden kartläggs i dialog med medborgare och kommunen. Tanken är att lyfta 

medborgarperspektivet och skapa en dialog mellan myndigheten och medborgaren, öka 

inflytandet och även förtroendet för polismyndigheten.  

Detta kan alltså ses som ett indirekt och social brottsförebyggande på en primärnivå vilket 

leder till en planering av och direkt förebyggande på sekundär nivå då riskgrupper eller 

specifika behov iakttas. Det kan också ses som brottsförebyggande då lokalsamhället får 

kunskap om hur kontakt kan upprättas med polismyndigheten och kommun samt hur dessa 

arbetar förebyggande mot brott. 

Vidare finns korta beskrivningar om Polisens brottsförebyggande arbete inom olika områden 

på deras hemsida (polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott). Gemensamt är förebyggande 

genom information, exempelvis uppmaningar om stöldrisk på platser där det förekommer 

stölder och ficktjuvar men också hur individer skyddar sig mot stöld genom att exempelvis 

inte lämna bagage utan uppsikt. Vidare sker också förebyggande arbete genom spaning och 

patrullering i områden som uppfattas eller identifierats som riskfyllda. Denna riskbedömning 

sker oftast genom kartläggning och granskning av statistik samt brottshistorik. Det finns i det 

förebyggande arbetet en föreställning att orsaken till brott kan förklaras och kartläggas utifrån 

sociala fenomen och förekomst av brott. 
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Sammanfattningsvis kan vi även se att polisen verkar brottsförebyggande på både primär, 

sekundär och tertiär nivå. Arbetssätten utgår från en vision om att förhindra brott eller 

nolltolerans mot brott vilket också belyses i Polismyndighetens verksamhetsplan för 2015-

2016 mål 4: ” Vi förhindrar brott från att begås.”.  

 

5.3.3 Ideologi 

I polisens nya organisation lyfts kommunikation, lokalförankring och närhet. Det som lyfts 

fram är medborgarens röst och inflytande där medborgaren även beskrivs som 

uppdragsgivare. Det verkar som utifrån det material som tillgodogjorts att trots denna nya 

dialog mellan myndighet och medborgare att problematik och lösningar definieras/beslutas 

utifrån myndighetens föreställningar och kunskap. Ett exempel kommer från polisens egen 

hemsida: 

”Polisen får så gott som varje vecka önskemål om ökad hastighetsövervakning utanför skolor 

och förskolor. Men statistiken visar att dessa platser inte är olycksdrabbade i särskilt stor 

utsträckning. Mycket talar också för att de som begår hastighetsöverträdelserna till stor del 

är föräldrar som hämtar och lämnar sina barn, det vill säga samma personer som önskar 

ökad övervakning. Då behöver polisen få förståelse för att man istället väljer att 

hastighetsövervaka där man erfarenhetsmässigt vet att hastighetsrelaterade olyckor sker. 

Problemet med hög hastighet utanför skolan kanske istället främst blir en fråga för 

kommunen som tillsammans med polis kan försöka åstadkomma beteendeförändringar hos 

fortkörarna, bygga farthinder och andra åtgärder.” 

(https://polisen.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Orebro/Medborgarloften-styr-polisen/). 

Det blir inte medborgarnas vilja som tas hänsyn till i valet av åtgärder utan istället den 

riskbedömningen som polisen gör. Hastighetsövervakningen kan ses som en insatts att skapa 

trygghet, förtroende och tillmötesgående men istället bedömdes medborgarnas oro vara 

missvisande och Polisen utgår från en egen bedömning.  

Problematik kan också utläsas i friktionen mellan Polisens uppdrag, deras formulering 

angående nolltolerans och vilja till en öppen dialog med medborgarna. I och med polisens 

uppdrag att förhindra brott finns inget egentligt utrymme att diskutera rätt och fel, lagen ska 

följas och brott förhindras. Detta signalerar att lagen inte endast är gällande i rättslig mening 

utan även värdegrundande i polisens arbete. Nolltolerans ger på så vis inget utrymme för en 
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annan moralisk eller värderande utgångspunkt än den som representeras i lagen och det 

brottsförebyggande programmet.  

 

5.3.4 Sammanfattande analys 

Polisen är lagens ställföreträdare på lokalnivå i Karlstad. I Polisens nya organisationen finns 

en konflikt i polisens nya utgångspunkt, metoder och polisens uppdrag. Även polisen utgår 

från brott som ett framförallt socialt fenomen som går att förebygga skiljer deras uppdrags 

formuleringar ifrån varandra. Polisen är reglerad genom lagstiftning och deras uppdrag finns 

formulerat i Polislagen (1984:387). Skillnaden mellan polisen och de föregående ligger 

framförallt i deras ideologi och utgångspunkt då polisen inte endast utgår från brott som 

socialt utan även att lagen är rätt och bör inte ifrågasättas utan följas. Polisen kan alltså inte 

ifrågasätta lagen eller sitt eget uppdrag att upprätthålla den. Hur ska en diskussion kunna föras 

om polisens arbete om de inte bör ifrågasätta sitt eget uppdrag? Det som kan göras genom nya 

metoder som medborgardialog är att effektivisera polisens nuvarande arbete utifrån samma 

uppdrag.  

 

5.4 Samverkan och samarbete 

I Karlstad förekommer alltså brottsförebyggande insatser på flera nivåer och inriktningar, 

både socialt och situationellt samt på alla tre preventionsnivåerna, primär, sekundär och 

tertiär. I rapporten Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (BRÅ 2016), förespråkas ett 

tillvägagångssätt för samverkan i fem steg: initiativ, förberedelser, förberedelser gemensamt, 

genomförande och uppföljning. I fråga om det finns samarbeten och hur det fungerar 

framkommer det från både informanterna och genom en sökning i organisationernas 

dokument en redogörelse om medlemskap och projekt som medborgarsamtal och huskurage 

mellan trygghetscenter, BFC och lokalpolisen.  

Det finns mycket att diskutera och utveckla om de individuella organisationernas arbete och 

metoder men jag kommer nu visa hur de verksamheter och insatser som jag i och med denna 

studie fått vetskap om, hur de samverkar samt hur det övergripande arbetet ser ut. 
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Tabell 1. Brottsförebyggande insatser/åtgärder 

Preventionsnivå BFC Trygghetscenter Polismyndigheten 

 Primär Antidiskriminering, 

Utbildningar, 

Konferenser 

Trafikservice, 

Kommunväktare, 

Huskurrage  

Upplysningar om 

förekomst av brott, 

Medborgardialog (i 

samverkan med 

Kommunen),  

Sekundär Våldsbejakande 

extremism, riktade 

föreläsningar och 

utbildning,  

Ungdomar för 

trygghet, Fältare,  

Spaning, 

identifierande av 

riskgrupper 

Tertiär Medling Brottsofferjouren,  Ingripande 

Social X X X 

Situationell  X X 

 

I tabell 1 får vi en överblick av det brottsförebyggande arbetet i Karlstad. Insatser finns som vi 

kan se på alla nivåer och verkar både social och situationellt utifrån de definitioner av 

begreppen som tidigare presenterades i teoretiska utgångspunkter. Vidare kan vi genom att 

tolka tabellen utläsa ett kompliterande, även om inte alla organisationer är verksamma på alla 

nivåer så finns verksamhet och insatser på alla nivåer.  

Vad som inte framkommer i denna tabell är att det även förekommer insatser som verkar 

övergripande på flera eller alla nivåer tillexempel Trygghetscenters, ungdomar för trygghet 

som framförallt verkar på en sekundär nivå men även både primärt, socialt och situationellt. 

Ett annat exempel är BFCs projekt inom våldbejakande extremism vilka verkar primärt 

genom informationsförmedling men även sekundärnivå genom riktade föreläsningar och 

utbildning till riskgrupper eller de som arbetar mot riskgrupper.   

På tertiär nivå kan vi se en samverkan utan ett uttalat samarbete. Polisen ingriper i en situation 

och sedan kan den gripna slussas vidare till BFCs medling, där gärningsperson och brottsoffer 

får träffas och båda sidor får komma till tals och utrycka sina känslor kring händelsen. I 

allvarligare eller grövre brott kan brottsoffer få stöd och eventuell hjälp av brottsofferjouren.  
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BFC nämner både under intervju och i dokument att samarbete och samverkan finns med 

både kommunen samt lokalpolisen. Trygghetscenter nämner sitt samarbete med Polisen och 

deras behov av exempelvis socialtjänstens arbete, de nämner även ett samarbete med BFC 

genom projektet huskurage, en satsning för att förebygga våld i hemmet, i vilken de båda 

informerar och föreläser.  

Polisen har en vilja att komma närmare medborgaren, att skapa en dialog och samverkan 

mellan myndighet och civilsamhället. Medborgarsamtal och de medborgarlöften som 

upprättas till följd av det är ett samarbete med kommunen men inget aktuellt samarbete 

omnämns med lokala aktörer och civilsamhället. Det är dock ett mål och en vilja att samverka 

och utnyttja resurser från civilsamhället, föreningar och organisationer för att få bättre 

kunskap om lokalsamhället.  

 

5.4.1 Konflikt mellan samverkan och samarbete 

Det saknas en övergripande struktur i det brottsförebyggande arbete som förekommer idag i 

Karlstad. Deras uppfattning av varandra är sällan kompletterande även om BFC ser sig själva 

som kunskaps påfyllande komplement till de andra verksamheterna så finns en strävan hos de 

andra verksamheterna att själva ha en liknande funktion. Polisen vänder sig tillexempel till 

medborgarna för att få information och kunskap om problembilden i lokalsamhället istället för 

BFC.  Kanske har BFC insett detta och även lösningen, strukturerad kommunikation, då de i 

sin verksamhetsplan har som mål att upprätta ett brottsförebyggande nätverk i Värmland.  

Bilden av det brottsförebyggande arbetet kan ur ett kriminologiteoretiskt och strategiskt 

perspektiv framstå som kompletterande och övergripande. Brottsförebyggande insatser verkar 

på de olika nivåer av förebyggande som Sarnecki (2015) menar att de kan verka på dvs 

primärt, sekundärt, teritiärt, socialt och situationellt. Och det vi kan säga med säkerhet är att 

det i Karlstad förekommer brottsförebyggande insatser på flera teoretiska nivåer och 

inriktningar. Deras arbetssätt uppfattas och framställs som kompletterande men det betyder 

inte att det är så. Det en kan påstå och utläsa utåfrån tidigare tabell 1 (sid 40) är att 

organisationerna som arbetar med brottsförebyggande i Karlstad tillsammans bidrar till en 

mer övergripande och heltäckande förebyggande arbete.  

Det lokala brottsförebyggande är dock inte kompletterande i praktiken även om tabellen ovan 

visar på ett sådant mönster eller trend. Till att börja med är inte alla brott representerade, 
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tillexempel beskriver ingen av organisationerna hur ett förebyggande mot bedrägeri och 

förfalskning bedrivs på lokal nivå. De brott som fokuseras på är vad en av informanterna 

beskriver som ”vardagskriminalitet”. Vidare utnyttjar inte organisationerna varandras 

verksamheter eller insatser i den utsträckning som förespråkas vilket tydliggörs då tillexempel 

polisen inte utnyttjar BFCs kunskaper och vilja att vara en kunskaps källa i relation till 

projektet medborgardialog och medborgarsamtal.  

Självklart kan inte alla brott förebyggas men utifrån materialet som framtagits och bearbetats i 

denna studie är uppfattningen att det brottsförebyggande arbetet idag fokuserar på sociala 

faktorer och brott som stöld, våld och hat. Vidare fokuserar organisationerna på att tidigt 

förebygga genom identifiering av riskbeteende och riskgrupper samt att påverka och forma 

unga människors normer, moral och värderingar.  

Både BFC och Trygghetscenter har särskilda resurser för att förebygga och motverka 

våldsbejakande extremism. I detta finns dock inget samarbete. BFC har under flera år ett 

fokus och numera länsprojekt om våldsbejakande extremism men eftersom påtryckningar 

kommer från nationellt håll att kommunerna måste ha en egen handlingsplan för detta har 

även trygghetscenter numera ett fokus på att förebygga våldsbejakande extremism på samma 

sätt och med liknande metoder som BFC. Vi ser här ett konkret resultat av det Monika 

Perssons (2012) problematiserar då nationella program och handlingsplaner ska 

implementeras på lokal nivå och vad som kan hända då inte lokalsamhällets förutsättningar 

och omständigheter tas i beaktning.  

 

5.3 Vilja eller förmåga att förändra 

Medborgardialogen innebär i praktiken att Polisen i samverkan med Kommunen samlar in 

åsikter från medborgarna i lokalsamhället, det kan ske genom enkäter, intervju eller dialoger. 

Hur dialogen går till specificeras inte. Denna dialog, eller empiri ligger sedan till grund för en 

analys och kartläggning av problembilden i det lokala samhället. Sedan är det polisen i 

samverkan med kommunen som sätter upp mål och åtgärdsförslag utifrån den framtagna 

problembilden. Syftet med medborgarlöftet är följande:  

”Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. 

Detta nås genom att polisen bygger förtroende, och engagerar och involverar medborgare 

tillsammans med lokalsamhällets aktörer.” 
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Vad Lidskog (2006) problematiserar i sin analys av det nationella brottsförebyggande 

programmet är att dess föreställning om hur samhället är beskaffat inte överensstämmer med 

verkligheten och att det behövs ett annat fokus i det brottsförebyggande arbetet. En av de 

förändringar som Lidskog (a.a) tar upp är att det behövs ett program anpassat för samhället vi 

lever i idag. ”Denna utveckling kräver en gränsöverskridande interaktion och kommunikation 

om vad som kännetecknar en god social ordning.” (Lidskog 2006:258) Han menar att dagens 

människa har förmågan för detta men det behövs utrymme.  

Medborgardialog kan i teorin vara detta utrymme som Lidskog talar om, dock finns inte 

utrymme för en diskussion om social ordning eftersom, som jag tidigare redogjort Polisens 

ideologiska utgångspunkter inte tillåter ifrågasättande. Polisens uppdrag är att upprätthålla lag 

och ordning. Ordningen är den som upprättas genom att följa lagen. Och dialogen framställs 

mer som monolog då polisen främst ska lyssna på medborgarnas åsikter för att kunna 

förbättra och effektivisera organisationen och medborgarnas förtroende för deras arbete.  

”Medborgardialoger är obligatoriska för att skapa medborgarlöften. Genom dessa dialoger 

får vi information som kan tas tillvara för den lokala lägesbilden. Polisen ska i högre grad 

närvara i lokalsamhället och höra vad medborgarna upplever som problem, d v s vad det är 

som oroar och gör dem otrygga (i huvudsak relaterat till rädsla för brott och upplevelse av 

ordningsstörningar).” (Polisens metodstöd, medborgarlöften 2015) 

Medborgardialogen är ett praktiskt exempel på den förflytning av ansvar som förespråkas i 

det brottsförebyggande programmet Allas vårt ansvar (1996). Om du inte talar blir du inte 

hörd, men att du talar betyder det inte att någon lyssnar. Vad jag helt enkelt vill belysa är 

paradoxen i att tanken är god men polisen hindras av sin egen ideologiska utgångspunkt: att 

lagen ska upprätthållas och i förlängningen att lagen är rätt. Denna antagna utgångspunkt gör 

att diskussionen som sker i en medborgardialog inte kan ifrågasätta lagen eller polisens 

uppdrag. Dialogen blir begränsad och bör istället beskrivas som ett samtal för att utvärdera 

och effektivisera polisens och kommunens nuvarande brottsförebyggande insatser.  

 

5.4 Lika olika – gemensamma utgångspunkter 

De brottsförebyggande verksamheterna i Karlstad har olika utgångspunkt och vision samt syn 

på människan och samhället. Ändå samarbetar och samverkar BFC, Trygghetscenter och 

Polisen i det brottsförebyggande arbetet. Vidare är polisen medlem i BFC och representerad 
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på Trygghetscenter. Trygghetscenter är även genom att vara ett av Karlstad Kommuns bolag 

också medlem i BFC.  Jag ska i följande avsnitt redogöra några av de avgörande likheter och 

skillnader som finns i organisationernas ideologiska utgångspunkter. 

Något som genomgående omnämns tillsammans med brottsförebyggande arbete är trygghet 

eller trygghetsskapande. Det finns i BFCs varumärkeslöfte, Trygghetscenters namn och i 

beskrivningen av lokalpolisområdets ansvarsområde står: ”Lokalpolisen ska arbeta 

trygghetsskapande och brottsförebyggande”. Föreställningen är att genom att förebygga brott 

skapar vi ett tryggare samhälle, ett samhälle som vi vet vad vi kan förvänta oss av och som vi 

litar på. De organisationer som studerats i denna studie betonar alla i samband med de 

brottsförebyggande insatserna att målet med verksamheten är att skapa, öka eller behålla 

trygghet. Genom detta går tanken tillbaka till Sahlin (2008) och hennes utgångspunkt i en 

socialkonstruktivistisk syn på brottslighet och den stämpling som sker genom identifieringen 

av riskgrupper (a.a). Tanken bakom att brottsförebyggande skapar trygghet ligger i att genom 

identifieringen av riskgrupper kan en förutspå vem som riskerar att bli kriminell och där med 

förebygga kriminalitet. Att veta är helt enkelt säkrare och skapar mer trygghet än ovisheten 

och slumpen. Genom att se varningstecken och riskbeteenden kan en tidigare åtgärd sättas in 

och sannolikheten för en negativ utveckling minska. Vad Sahlin (a.a) belyser är att genom att 

identifiera riskgrupper och riskbeteende så stämplas en redan utsatt grupp och frågan är 

huruvida detta minskar eller istället förstärker risken eller förutsättningarna för ett kriminellt 

beteende.  

Trygghet är ett begrepp vars komplexitet inte tidigare diskuterats i denna studie men den 

självklara fråga är i alla fall; trygghet för vem? Utifrån teorier om stämplingen som sker i och 

med identifierande av riskbeteende och riskgrupper kan en dra slutsatsen att det är tryggheten 

för majoriteten som är målet. Inte trygghet för alla utan trygghet för ”duktiga” 

samhällsmedborgare.  

Som tidigare redogjorts genomför och ansvarar de tre organisationer som representeras i 

denna studie framförallt socialt brottsförebyggande insatser. Brottslig beteende anses kopplat 

till miljö, uppväxt, omgivning, kultur och/eller familj m.m. Även vis socioekonomisk 

bakgrund omnämns som en riskfaktor. Att en kan kalkylera, strategiskt leta reda på och 

identifiera grupper eller individer som riskerar att begå brott är något alla organisationer i 

denna studie förutsätter i sitt brottsförebyggandearbete. Denna process ifrågasätts inte utan 

framstår som självklar och i fråga om åtgärder är föreläsningar, kunskap om normer och 
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moral genomgående. Denna gemensamma föreställning kan tolkas och förklaras som en 

gemensam ideologi. De skiljer sig ändå något i sina olika förklaringar till de sociala orsakerna 

till brottsligt beteende detta är dock återkommer även föreställningen om att individen inte 

ensam är skyldig till sina handlingar utan att sociala faktorer genom bland annat 

socialisationen spelar en viktig roll i huruvida en individ blir kriminell eller ej. 

BFC har ett tydligt värderande av kunskap och normer, med rätt kunskap och tillväga gångsätt 

kan en individ förändras och normer anses vara en stark faktor bakom brott.  Informanten från 

BFC nämner att könsnormer spelar en stor roll då majoriteten av de individer som begår brott 

är män. 

Trygghetscenter belyser även de individens förmåga till förändring och normernas inflytande 

på våra liv. De menar även att omgivningen, situationen spelar in i hur en individ handlar och 

inte endast måste vi påverka normer och värderingar utan vi måste även reducera fallrisken 

genom att ta bort frestelsen, exempelvis ett öppet fönster.  

Polisen har även de ett tänk kring tillfället då de genom spaningsarbete och patrullering syftar 

till att förebygga brott. Men återkommer också till ett mer specificerat arbete mot 

identifierade områden och riskgrupper vilka behöver riktade insatser. 

Liksom Lidskog (2006) menar att individen i det brottsförebyggande programmet framställs 

som normstyrd och passiv kan vi alltså utifrån den analys av organisationerna som gjorts ovan 

ser en liknande tanke i det brottsförebyggande arbete som bedrivs i Karlstad. Men liksom 

Lidskog (a.a) betonar är samhället vi lever i idag är inte homogent med en kultur, en 

värdegrund utan dagens samhälle är mångkulturellt, urbant och senmodernt. Vi lever i ett 

globaliserat samhälle med människor som är individualiserade och riskmedvetna, och att utgå 

från en människosyn där människans förmåga till att observera, analysera och anpassa sig 

ignoreras kan inte bli något annat än uteslutande i dagens samhälle. Likaså bidrar ett ständigt 

kategoriserande av riskgrupper till exkludering och avvikelse genom att de utpekas och 

stämplas.  

 

5.4.1 Ideologiproduktion 

Om vi antar liksom Durkeheim längesedan sade, att brottslighet har en funktion i samhället, 

att kriminalitet hjälper till att skapa sammanhållning och i förlängningen social ordning. 

Varför vill vi då förebygga och även förhindra brott? Att förebygga brott är ett politiskt beslut 



46 
 

ett resultat av kriminalpolitiska beslut. Det brottsförebyggande arbetet är liksom Lidskog 

(2006) belyser i sin analys av det brottsförebyggande programmet och Sahlin (2008) i sin 

problematisering av begreppet brottsprevention en del i samhällets ideologiproduktion. I 

Karstad finns en gemensam ideologisk utgångspunkt i det brottsförebyggande arbetet vilket vi 

kunnat iaktta genom att kartlägga och analysera arbetsmetoder, insatser och åtgärder som 

BFC, Polisen och Trygghetscenter gör i Karlstad. Den ideologiska utgångspunkt som de alla 

har är att brott och brottslighet är sociala skapelser vilka kan påverkas genom att förändra 

individer och gruppers socialisationsprocesser och normer. 

Det finns i det brottsförebyggande arbetet en paradox. Brottsförebyggande arbete bygger på 

kriminalpolitiska beslut och ideologiska utgångspunkter. Dessa ideologiska utgångspunkter 

förändras. Politiska beslut baserar på vad som efterfrågas i samhället och vad som efterfrågas 

i samhället är oftast ordning, speciellt där den inte finns. Att skapa ordning och trygghet är på 

så sätt en effekt av bra brottsförebyggande arbete. Det är dock och kommer alltid vara reglerat 

av lagen vilken måste utvecklas och ifrågasättas. Om vi har ett effektivt brottsförebyggande 

mot alla brott kommer vi inte kunna ifrågasätta lagen och inte utvecklas. Detta är förstås en 

radikal och provocerande tanke vilken i praktiken skulle vara svår eftersom vi alla bryter mot 

lagen någon gång om så genom att korsa gatan där det saknas övergångställe.   

Vi kan dock se en lokal utveckling som både följer tendenserna i Lidskogs (a.a) analys av det 

brottsförebyggande programmet men även vidgar dem. Till att börja med tendensen att utgå 

från att människan är passiv och normstyrd. Vidare att brott och brottslingar är sociala 

skapelser ur en socialisationsprocess eller ogenomtänkta handlingar. Men människan är också 

föränderlig och begår misstag. Normer ska ifrågasättas men frågan är vilka normer och utifrån 

vilken bild eller framställning av vad som är bra, gott och rätt kommer dessa normer?  

Han menar också liksom jag ovan varit inne på att samhället är individualiserat och 

följdaktningen blir individen ansvarig för att skapa sin egen trygghet, sin egen ordning och 

även förebygga att en utsätts för brott. Vi ser alltså individualiseringen även inom det 

brottsförebyggande arbetet och den bidrar till en ny ideologi om hur vi ska förebygga 

kriminalitet samt vad kriminalitet beror på. 

Diskussionen som ständigt återkom är huruvida avvikelsen och identifieringen av risker kom 

innan eller efter den faktiska och verkliga avvikelsen/risken. Jag började uppsatsen med 

utgångspunkt i Sahlins (2008) diskussion om brottsförebyggande och hon problematiserar 

fenomenet och ställer sig frågan om brottsprevention som utgår från iakttagelser av brottets 
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orsaksmekanismer även konstruerar brottets orsak. Denna diskussion är dock frånvarande i 

det lokala brottsförebyggande arbetet i Karlstad. Kanske är det inte heller så konstigt då deras 

syfte och uppdrag inte endast är att förhindra brott utan även skapa ordning och trygghet.  
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6. Avslutande diskussion och sammanfattande slutsats  

Denna studie visar att det finns många olika verksamheter, organisationer, åtgärder, insatser 

och instanser som arbetar brottsförebyggande på lokalnivå i Karlstad. Anledningen till detta 

fokus på lokalsamhällets engagemang och insatser är att ”det är där brotten sker”. Det 

individualiserade samhället, vilket är en aspekt i det senmorderna samhälle som Lidskog 

(2006) menar att vi lever i idag, tar sig i utryck även i hur det brottsförebyggande arbetet 

utvecklats. Individen eller medborgaren förväntas intressera sig och engagera sig i det lokala 

samhället och i det brottsförebyggande arbetet. Ett exempel på detta som tagits upp är 

polisens utvecklingsprojekt medborgardialog. Att fokusera på medborgaren framstår som 

öppet, sympatiskt och inspirerande men det bidrar också till att ansvaret till vis del flyttas över 

från organisation och myndigheter till individerna.  

Ett resultat av studien är att brottsförebyggande arbete i Karlstad utgår från en gemensam 

utgångspunkt nämligen att brott, kriminalitet och brottslingen är sociala skapelser. En 

gemensam ideologi genomsyrar alla organisationerna i studien där brottslingen är resultatet av 

en negativ socialisationsprocess. Syftet med studien var att: sammanfatta och ge en 

övergripande och generell bild av de brottsförebyggande insatser som finns i Karlstad, hur de 

arbetar, och vad deras arbete syftar till. Genom att tillämpa både kriminologiska och 

sociologiska perspektiv på tre lokala aktörer inom det kriminalpolitiska fältet och 

brottsförebyggande arbete har jag visat på en problematik och komplexitet med 

brottsförebyggande arbete och insatser. Jag har lyft ideologin som finns bakom dessa 

organisationer och deras insatser för att belysa hur organisationerna legitimerar sitt eget 

brottsförebyggande arbete.  

Denna studie bekräftar Lidskogs (2006) antaganden om det brottsförebyggande programmet, 

vilken genomsyrar allt brottsförebyggande idag. Den ideologi, perspektiv och utgångspunkt 

som framkommer ur Lidskogs (a.a) analys av det brottsförebyggande programmet finns även i 

det lokala brottsförebyggande arbetet i Karlstad genom bland annat i tanken att människans 

föränderlighet genom rätt information och kunskap. Normer och moral anses vara en 

påverkande faktor gällande en individs utveckling till kriminalitet. 

Genom denna studie kan vi vidare också förstå att BFC, Trygghetscenter och Polisen kan 

samverka i Karlstad för att de delar en ideologi, en utgångspunkt som legitimerar deras 

metoder och insatser nämligen den att brott är ett resultat av socialisation och att det går att 

förändra genom primära, sekundära, tertiära sociala och situationella insatser. De olika 
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organisationerna inriktar sig på olika typer av brott och olika nivåer eller perspektiv av 

brottsförebyggande vilket ger en spridning det förebyggande arbetet.   

Att det finns en spridning i de brottsförebyggande insatserna betyder dock inte samma sak 

som att de kompliterar varandra och tyvärr skulle en djupare studie behövas för att verkligen 

förstå komplexiteten i de relationer organisationerna har till varandra. Vad vi har sett i denna 

studie är att det finns en vilja att samarbete och samverka även om det inte fungerar i 

praktiken.  

 

6.1 Framtida studier 

Vad bidrar denna studie med och vad tar jag med mig från denna studie? 

Lite eller inget alls har i denna studie diskuterats om brottsförebyggande arbete som 

maktverktyg. Jag vill ändå betona att det genom brottsförebyggande arbetet och de beslut som 

formar och styr det så influeras människor. Som tidigare tagits upp i analysen är 

brottsförebyggande arbete en del i samhällets ideologiproduktion. Att som tillexempel BFC 

arbeta med normkritik och en ideologisk utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna innebär ett 

enormt ansvar och enorm makt att influera över människor uppfattningar om samhället, sig 

själva och sin omgivning. På liknande sätt är pressen och uppmaningarna till samverkan något 

som utifrån maktstrukturer kan tänkas utvecklas negativt. Jag har dock inte studerat 

strukturerna mellan organisationerna eller maktförhållanden i deras samverkan och samarbete 

vilket skulle behövas för att förstå komplexiteten som det innebär inte endast i syftet med 

brottsförebyggande utan också utifrån de skilda utgångspunkter verksamheterna har gällande 

inflyttande i diskussionen. En framtida studie skulle kunna vara att studera relationen mellan 

organisationerna och speciellt ur ett maktperspektiv för att förstå brottsförebyggande arbete u 

ett annat perspektiv. 

Det är alltför enkelt att liksom Polismyndigheten stelbent förklara orsak och verkan samt om 

vi förhindrar orsaken försvinner effekten. För om vi iakttar brott som en process av orsak och 

verkan blir resultatet likt Lidberg (2006) poängterar en föreställning om människan som 

passiv och normstyrd vars öde går att förutspå genom kartläggning och riskbedömning. Detta 

skulle också kunna vara en fråga för framtida studier: vad är egentligen ett brott?  

Utifrån denna studie kan vi se ett behov av att studera lokala insatser vilket ofta ignoreras. En 

bör liksom BRÅ, SKL och andra organisationers informativa rapporter utgå från 
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lokalsamhället men kanske ska en inte endast föra en riskbedömning utan även göra en 

utvärdering av existerande organisationers kapacitet. Studier av brottsförebyggande arbete 

och framförallt de olika organisationer som är verksamma i fältet och dess funktion i 

samhället behövs. Det behövs studier och forskning på alla nivåer både globalt, nationellt, 

regionalt och lokalt. Det finns en skillnad i att studera eller utvärdera lagar, riktlinjer eller 

föreskrifter och att studera och lyssna på de organisationer som arbetar brottsförebyggande. 

Vi behöver helt enkelt mer av det senare för att kunna utveckla och förstå effekterna av 

brottsförebyggande arbete. Vi behöver lyssna på och studera de mänskliga faktorerna i 

organisationers brottsförebyggande arbete. Detta är ett litet bidrag till det och jag ser fram 

emot fortsatta studier och forskning av lokalt brottsförebyggande arbete. 
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8. Bilaga 1 

Information till Informant 

Syftet med denna studie är att få en bild av det lokala brottsförebyggande arbetet i Karlstad, 

hur de olika verksamheterna arbetar och varför.  

Intervjun kommer att spelas in och jag kommer även att föra anteckningar, vill du av någon 

anledning inte bli inspelad kommer jag endast anteckna. Inspelning samt transkriberingen 

kommer efter inlämning och publicering av denna studie/uppsats att raderas/förstöras. 

Intervjun och transkribering kommer endast jag och min handledare ha tillgång till. 

Du medverkar frivilligt på intervjun och kan välja själv om du vill avstå från att svara på 

någon fråga. Du kan även när som helst välja att avbryta intervjun.  

 

Tack för din medverkan!    
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9. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Denna mall kommer att användas i samband med alla intervjuer som genomförs i denna 

studie. Innan varje intervju kommer informanten att informeras om förutsättningarna och dess 

rättigheter i samband med sin medverkan både under och efter intervjun.  

 

Organisationen 

Kan du börja med att berätta lite (allmänt) om BFC/polisen/trygghetscenters 

verksamhet? 

Dvs: Hur skulle du beskriva er verksamhet? 

 Historia eller bakgrund? 

 Organisatorisk uppbyggnad 

 Vad arbetar ni med?  

 Inom vilka områden? 

Brottsförebyggande/brottsprevention 

Kan du berätta om ert brottspreventiva/brottsförebyggande arbete? 

 Hur arbetar ni, dvs vilka arbetssätt tillämpar ni? 

 Vilka brott vill ni förhindra/minska? 

 Varför arbetar ni som ni gör?  

Vad skulle du säga kännetecknar brottspreventivt/brottsförebyggande arbete? 

 Värderingar?  

 Ideologi och människosyn 

 Hur skulle du säga att ni ger uttryck för era värderingar i det praktiska arbetet?  
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Syn på samarbeten med övriga lokal samhället 

Hur skulle du beskriva det övergripande brottsförebyggande arbetet i Karlstad idag? 

 Finns det några samarbeten? 

 Om ja, hur fungerar dom?  

(Vad) anser du/ni skulle behöva förändra(s) i det brottspreventiva arbetet?  

 Vilka brister finns?  

 Vad anses prioriterat? 

 

Hur ser du på brottspreventivt arbete i framtiden, Tror du att er verksamhet kommer 

förändras? 

 På vilket sätt? 

 Borde ni förändras? 

 

Finns det något du vill tilläga eller undrar över? 


