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Förord

Josefina Syssner

Centrum för kommunstrategisk forskning (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva kommunstrategiskt relevant forskning. Vår verksamhet vilar till stora 
delar på en nära interaktion med kommunerna i vår region. Det är i dialog 
med kommunerna som forskningsfrågor identifieras och formuleras och det 
är i denna dialog som ny kunskap utvecklas. 

Den här rapporten är ett tydligt exempel på hur forskare och företrädare 
för den kommunala verksamheten kan samverka för ökad kunskap. Rappor-
ten har tagits fram inom ramen för Regbrå - ett regionalt nätverk för brotts- 
förebyggande arbete. I nätverket samarbetar kommunerna i Östergötland, 
polismyndigheten i Östergötland och Linköpings universitet för att öka kun-
skapen om arbetet med brottsprevention i kommunerna. Kerstin Johansson, 
forskare vid Linköpings universitet och Lena Henricson, socionom och ut-
vecklingsstrateg i Motala kommun är redaktörer för rapporten. 

Rapporten visar att kommunerna samarbetar kring frågor som rör brotts-
prevention, men att det alltjämt saknas systematik i det brottspreventiva 
arbetet. Behovet av samordning, av långsiktiga strategier och av kunskaps-
utveckling inom det brottspreventiva området diskuteras därför särskilt i rap-
porten. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till fördjupade samtal om 
det kommunala brottsförebyggande arbetets förutsättningar. Vi hoppas därför 
att rapporten kommer att läsas, inte bara av de som idag arbetar med brotts-
prevention, utan också av de som bidrar till att forma förutsättningarna för 
detta arbete. 

Josefina Syssner
Föreståndare Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
Enligt Brottsförebyggande rådet har det visat sig att den brottsförebyggande 
aktiviteten är särskilt stor i kommuner där det finns ett engagemang på läns-
nivå. En regional organisation kan bland annat stimulera bildandet av brott-
förebyggande råd i länets kommuner, bygga upp nätverk av brottförebyggare 
och samordna insatser för utbildning.

Allt sedan det nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt an-
svar presenterades 1999 har Östergötlands kommuner och Polismyndigheten 
i Östergötland haft ett samarbete på regional nivå. Ett samarbete mellan de 
13 kommunerna i Östergötland, polismyndigheten i Östergötland och Lin-
köpings universitet sker sedan 2010 under benämningen Regbrå – regional 
samverkan för brottsprevention. Syftet med Regbrå är att öka kunskapen om 
prevention och medverka till ökad kraft i det lokala brottspreventiva arbetet 
i kommunerna.

Genom det regionala nätverket sker ett erfarenhets- och informationsut-
byte. Det har varit sporadiska ”nedslag” i olika verksamheter i samband med 
nätverksträffar och gemensamma utbildningar - någon samlad bild av vad 
som försiggår i länet har varit svår att få. 

Denna rapport har tillkommit inom ramen för Regbrå med finansiering av 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), Linköpings universitet. Rap-
porten syftar till att ge alla intressenter en gemensam bild av hur det brotts-
förebyggande arbetet ser ut i länet. Den ska också utgöra underlag för fort-
satt utveckling. Rapporten innehåller en kartläggning som genomförts under  
perioden 2012 och våren 2013 och består av tre delar:

• en webbenkät utskickad till länets 13 kommuner
• intervjuer med representanter för en kommunal verksamhet 
• intervjuer med representanter från polismyndigheten i Östergötland 

I rapporten diskuteras och definieras även två centrala begrepp – brottsföre-
byggande arbete och samverkan. 

I rapportens inledande kapitel beskrivs det regionala samarbetet och syftet 
med rapporten. I kapitel 2 ges en bakgrund till hur det brottsförebyggande 
arbetet vuxit fram. 

Kapitel 3 presenterar resultatet av enkätundersökningen som skickades ut 
till representanter för länets 13 kommuner. Enkätundersökningen genomför-
des via enkätverktyget Defgo. Dess syfte var att få en samlad bild av det, för 
Regbrå centrala, brottspreventiva arbetet i länet Den visar bland annat att:

• samtliga kommuner i Östergötland har ett organiserat samarbete med 
polisen

• i alla kommuner utom en har kommunstyrelsen det yttersta ansvaret för 
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det brottspreventiva arbetet
• alla kommuner, utom en har samordnare som kordinerar arbetet
• samverkan i det brottsförebyggande arbetet sker i huvudsak mellan poli-

sen och kommuners olika enheter
• i samtliga kommuner finns ett organiserat samarbete mellan skola- 

socialtjänst-polis
• av länets 13 kommuner har drygt hälften gjort kartläggningar av den 

lokala problembilden de två senaste åren
• i nio av länets 13 kommuner finns särskilt avsatta medel för brottsföre-

byggande arbete
• nästan alla kommuner ser behov av kunskap om brottsprevention
• det finns ett uttalat behov av utbildning om brottsprevention

I kapitel 4 intervjuas företrädare för det operativa brottsförebyggande arbetet i 
Motala om deras erfarenheter. De ger en bild av en välfungerande grupp som 
trivs med sitt arbete på grund av att samarbetet har fungerat friktionsfritt.

I kapitel 5 redovisas intervjuer med polisföreträdare. Samtliga intervjuade 
talar om hur viktigt det är att etablera en god kontakt, ”att personkemin stäm-
mer” som de själva uttrycker det. All samverkan tycks inte fungera bra och 
detta kan tänkas ha sitt ursprung i att det nödvändiga etablerandet av gemen-
samma arbetsförutsättningar uteblivit. 

I kapitel 6 diskuteras kunskapsutveckling och forskning. Kapitlet visar hur 
de olika aktörerna (i första hand polis, socialtjänst och skola) på det brottspre-
ventiva fältet företräder olika organisationer med olika kunskapssyn. För en 
fortsatt positiv utveckling krävs mer kunskap om de olika kunskapstraditioner 
som råder. 

I kapitel 7 förs en avslutande diskussion av rapportens två redaktörer. I 
Östergötland har kommunerna haft ett organiserat brottsförebyggande arbete 
i samverkan med polisen sedan slutet av 1990-talet. Mycket tid har lagts ned 
på att diskutera hur samverkan ska se ut, men aktörerna har inte lyckats enas 
om en metod eller ett antal verktyg. Få kommuner har lyckats få till stånd 
systematik i sin samverkan. Det finns därför lika många modeller för samver-
kan i länet som det finns kommuner. Samtliga kommuner i länet har samver-
kansöverenskommelser med polismyndigheterna men de är till innehåll och 
omfattning olika. Kartläggningen visar vidare att flera vedertagna framgångs-
faktorer fått genomslag i kommunerna; brottsförebyggande arbete är med 
något undantag placerat högt upp i den kommunala organisationen, under 
kommunstyrelsen, och det finns en samordnare i varje kommun. Brister att 
peka på är framförallt avsaknaden av samordnare på lokal nivå inom polisen 
och det faktum att inte alla kommuner baserar sina insatser på en kartläggning 
av den lokala problembilden. 

En diskussion i Regbrå kring struktur och innehåll utifrån erfarenheterna 
av denna kartläggning skulle kunna bidra till en utveckling av samverkan i det 
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brottsförebyggande arbetet.
Det behövs en länsövergripande strategi för hur forskning och utbildning 

kan underlätta för kommunerna i arbetet för att få till stånd ett effektivt arbete 
med kvalité. Den studie som presenteras i denna rapport är ett bidrag till ett 
sådant kvalitetsarbete.

Kapitel:1 Kartläggning av brottsförebyggande arbete 
Östergötland

Kerstin Johansson

Ett samarbete mellan kommunerna i Östergötland, polismyndigheten i Öst-
ergötland och Linköpings universitet sker sedan 2010 under benämningen 
Regbrå – regional samverkan för brottsprevention. Syftet med Regbrå är att 
genom samverkan öka kunskapen om prevention och medverka till ökad kraft 
i det lokala brottspreventiva arbetet i kommunerna, i stort sett samma syfte 
som en gång projektet ”Östergötlands trygghet – vårt ansvar” hade. 

Genom det regionala nätverket sker ett erfarenhets- och informationsut-
byte. Det har varit sporadiska ”nedslag” i olika verksamheter i samband med 
nätverksträffar och gemensamma utbildningar. En samlad bild av vad som 
försiggår i länet har varit svår att få. Vid flera tillfällen har en poänggivande 
uppdragsutbildning på högskolenivå genomförts. Denna har handlat om 
brottsprevention i samverkan och vänt sig till verksamma poliser och perso-
nal inom kommunal verksamhet t.ex. skola och socialtjänst. Vid ett tillfälle 
samlades de studerandes examinationer i en rapport med titeln; Brottspreven-
tion och samhällsarbete – Samverkan genom uppdragsutbildning, (Johansson & 
Söderberg 2010).

Den kartläggning av aktiviteter inom brottprevention i samarbete mellan 
kommuner och polis som nu genomförts vid Linköpings universitet inom ra-
men för Regbrå med finansiering av Centrum för kommunstrategiska studier 
(CKS), och som redovisas i denna rapport, syftar till att ge alla intressenter en 
gemensam bild av läget och ett underlag för fortsatt utveckling. 

Målet är att kartläggningen ska utgöra ett underlag från vilken man kan be-
sluta om vidare:

• stöd till befintliga verksamheter
• kunskapsutveckling
• forskning
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Kartläggningen består av tre huvuddelar:
• en webenkät utskickad till länets 13 kommuner
• intervjuer med representanter för en kommunal verksamhet 
• intervjuer med representanter från polismyndigheten i Östergötland 

Rapporten omfattar redovisningar av ovan nämnda tre delar mot en bakgrund 
där bl. a. begreppen prevention och samverkan diskuteras samt en avslutan-
de diskuterande och framåtsyftande del. Rapportens består av ett antal olika 
kapitel där respektive författare är ansvarig för sin text. Louise Dahlberg är 
student på masternivå vid Linköpings universitet, Christina Söderberg är ut-
vecklingsledare i Norrköpings kommun och doktorand i socialt arbete vid 
Linköpings universitet, Lena Henricson är socionom och utvecklingsstrateg 
och samordnare för det brottsförebyggande arbete i Motala kommun och 
Kerstin Johansson är fil.dr., universitetslektor vid Linköpings universitet och 
sedan två år koordinator för Regbrå. Jimmy Petersson praktikant vid kom-
munledningsförvaltningen i Motala kommun medverkade i arbetet med  
enkätstudien. Kerstin Johansson och Lena Henricson har varit rapportens  
redaktörer. 

Kapitel 2: Brottsprevention och samverkan

Christina Söderberg

Begreppet brottsprevention
Begreppet prevention kommer från latinets praeve nio (komma före). Redan 
i slutet av 1800-talet började man i Sverige tala om vikten av att förebygga 
såväl sjukdomar som sociala problem, men det var först på 1960-1970-talen 
man kom att omsätta detta mer i praktiken (Sahlin 2000). Prevention som 
begrepp är idag mer använt än begreppet förebyggande arbete, då prevention 
också omfattar promotivt (främjande) arbete. Prevention innebär således både 
att främja en positiv utveckling och motverka en negativ. 

Brottsprevention handlar dels om att minska tillfällen till brott genom att 
minska förekomsten av brottsframkallande situationer – situationell brotts-
prevention – och dels om att minska benägenheten hos individer att begå 
brott - social brottsprevention (Wikström & Torstensson 1997). 

Social prevention är åtgärder som påverkar sociala förhållanden på tre ni-
våer (Sundell & Forster 2005, Ferrer-Wreder m fl 2005):

Universell prevention (tidigare kallad primärprevention) – insatser till alla 
barn/föräldrar/medborgare i en viss målgrupp eller i ett visst område oavsett 
riskutsatthet.

Selektiv prevention (tidigare sekundärprevention) – insatser riktade till 
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grupper som betecknas vara i ”riskzonen” med flera riskfaktorer. Även riktad 
situationell brottsprevention som ”hot spot”-arbete1 finns på denna nivå.

Indikerad prevention (tidigare tertiärprevention) – insatser riktade till in-
divider med angivna (indikerade) problem.

Efter kritik från Riksrevisionen har Rikspolisstyrelsen och Brå (2012), om-
arbetat polisens definition av brottsförebyggande arbete. Den aktuella defini-
tionen för polisen lyder: 

Polisens brottsförebyggande arbete är sådana aktiviteter som polisen ge-
nomför eller aktivt deltar i med det primära syftet att förhindra att brott begås 
(Brå & RPS 2012.)

Förutom begreppet brottsprevention är begreppet och fenomenet samverkan 
centralt i denna rapport.

Begreppet samverkan
Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer i brottsförebyggande arbete 
är idag en självklarhet och förutsätts ge såväl bättre som snabbare resultat. 

Samverkan för barn i utsatthet är i Sverige en lagstadgad skyldighet. Skyl-
digheten regleras i lagstiftningen för polis, förskola och skola, socialtjänst samt 
hälso- och sjukvård2 och med stöd av 6 § förvaltningslagen. Från 1940-talet 
och framåt beskrivs i officiella dokument hur samverkan mellan polis och so-
ciala myndigheter (inklusive skolan), skall ske när det gäller att förebygga brott 
(Edvall Malm 2012).

I boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brå m. fl. 2010) de-
finieras det specifika med samverkan i brottspreventivt arbete. Genom att slå 
samman två etablerade definitioner, en av brottsförebyggande arbete (Sarnecki 
2003) och en av samverkan (Boklund 1995) är följande definition av brottsfö-
rebyggande samverkan mest aktuell i Sverige idag: 

Samverkan i brottsförebyggande arbete innebär att parterna tillför sina 
specifika resurser, kompetenser och kunskaper, för att man gemensamt ska 
minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar (inklusive  
rädsla) av brott (Brå m fl 2010 s. 11).
I den gemensamma skriften Strategi för samverkan - för barn som far illa eller 
riskerar att fara illa, som Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Myndigheten 
för skolutveckling gemensamt publicerade 2007, lyftes ”de tre S:en”- styrning, 
struktur och samsyn - fram som förutsättningar för en fungerande samverkan. 
Även Brå m fl. (2010) poängterar vikten av en tydlig ledning där flera nivåer är 
engagerade i samverkan, ett strukturerat arbete och en uthållighet och systema-
tik i arbetet.
1 Hot spots är platser där brottslighet är mer vanligt än på andra platser. Det har visat sig att 
brottspreventiva insatser på hot spots har rönt framgång (www.bra.se).
2 (1 kap. 2a § första st. SkolL (1985:1100); 2f  § första st. HSL (1982:763); 2 kap. 1 § LYHS 
(1998:531); 3 § PolisL (1984:387; 3 kap. 1,4, 5 §§ och 5 kap. 1a § SoL (2001:453).
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Brottspreventiv samverkan–framväxt och nuläge
Brottsligheten ökade markant under efterkrigstiden, särskilt under 1960- och 
70-talen. I Norden betraktades detta som ett välfärdsproblem. Grundad i 
övertygelsen om att rättssystemet i sig inte är brottsförebyggande och att ett 
inkluderande samhälle skapar mindre brottslighet (Nordiska rådet 2000), blev 
brottsförebyggande arbete en framväxande gren av välfärdspolitiken under de 
senare decennierna av 1900-talet. 

Satsningen på en strikt alkohol- och narkotikapolitik med hänvisning till 
att en stor del av brottsligheten hänger samman med användandet av droger, 
är till exempel grundat på detta synsätt.

I såväl Danmark, Norge som Sverige har forum och modeller för samver-
kan med syfte att minska brottsligheten växt fram utifrån övertygelsen om 
vinsterna med interprofessionellt samarbete, men också utifrån att krympande 
resurser kräver fler ”händer” för att arbetet ska bli framgångsrikt. Intresset för 
brottsprevention har ökat ytterligare i västvärlden under de senaste 15 åren. 
Nationella och lokala program tas fram och samverkan mellan kommun och 
polis betonas än mer som framgångskoncept (Forkby & Larsen 2005). Som 
exempel på detta kan nämnas de samverkansöverenskommelser som slutits 
mellan polismyndigheter och kommuner i Sverige sedan 2008. 

Eftersom de nordiska länderna har en liknande social struktur och lik-
nande mönster i brottsligheten, finns sedan länge ett samarbete mellan de 
olika nationella brottsförebyggande myndigheterna i Norden (Nordiska rådet 
2000). 

Gemensam utgångspunkt för brottspreventionen i de nordiska länderna 
har varit att rättssystemet endast marginellt kan påverka brottsligheten och 
att det därför behövs andra insatser. Man utgår också från att arbete mot 
marginalisering, till stöd för socialt utsatta människor, samt arbete för jämlik-
het i grunden är ett brottsförebyggande arbete. Vidare poängteras vikten av 
tidiga upptäckter och behovet av att satsa på social brottsprevention. Denna 
ska vara kunskapsbaserad och utgå från medborgarnas bästa och deras villkor, 
innefatta ett trygghetsperspektiv samt ske på lokal nivå.

Satsning på lokalt brottsförebyggande arbete och att främjande av integra-
tion i stället för exkludering har varit karaktäristiskt för brottsprevention i 
Norden. Det är således inte enbart det brottspreventiva arbetet som är anled-
ningen till att brottsligheten ännu är relativt låg i de skandinaviska länderna 
(Takala 2004). I länder som de nordiska som satsat på välfärd, exempelvis 
jämlikhet vad gäller skolgång och tillgång till barnomsorg, är andelen perso-
ner i fängelse också lägre. Samtliga länder i Skandinavien har fram till 2010 
haft en straffmyndighetsålder på 15 år, utifrån en skyddsaspekt gällande yngre 
barn. Det betyder här att socialtjänsten ansvarar för de flesta unga som begår 
brott, medan det i andra delar av västvärlden oftast är ett ansvar för kriminal-
vården och rättssystemet (Andersson & Sallnäs 2012). 

Förändringar i lagstiftningen under senare år tyder dock på att vi i de 



12

nordiska länderna delvis går från en skyddsaspekt mot en straffvärdesaspekt 
på ungdomsbrottslighet (Storgaard 2004, Balvig 2004). 

Framväxten av nationella brottsförebyggande råd
De nordiska länderna startade under 1970- och 1980-talet nationella brotts-
förebyggande råd. Dessa byggdes utifrån tanken om mobilisering mot kri-
minalitet och samarbete mellan myndigheter och medborgare. För samtliga 
nordiska länder var motivet att med fokus på brottsprevention försöka arbeta 
för att minska den brottslighet som ökat under 1960- och 1970-talen.

Sveriges brottsförebyggande råd – Brå inrättades 1974. Rådet ansvarar 
för den nationella rättstatistiken, utvärderar reformer och bedriver forskning 
samt arbetar för kunskapsutveckling inom det brottsförebyggande området. 
Brå följer och stödjer det lokala arbetet samt verkar för att sprida kunskap och 
goda exempel, bland annat följer man de överenskommelser som slutits runt 
om i landet mellan polis och kommuner (www.bra.se). 

Det nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt ansvar (Ds 
1996:59) som publicerades 1996 har blivit vägledande för hur dagens lokala 
brottsförebyggande arbete har byggts upp i landet. I programmet betonas vik-
ten av ett brett ansvar när det gäller att förebygga brott, såväl medborgaren 
som näringslivet ska delta. I förarbetena till Allas vårt ansvar låg Marie Tor-
stenssons och PO Wickströms rapport Ett förslag till ett nationellt brottsföre-
byggande program till grund för utvecklingen av såväl programmet som det lo-
kala brottspreventiva arbetet. I rapporten föreslog de bland annat inrättandet 
av lokala brottsförebyggande råd med stöd från en nationell forsknings- och 
utvecklingsenhet. Samtidigt kritiserades bristen på strategi och kunskapsut-
veckling på området, vilket de menade medförde kortsiktighet. De var också 
noga med att brottsförebyggande arbete och dess effekt ska utvärderas (Wik-
ström & Torstensson 1997).

Kommuner har varje år haft möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för 
olika projekt hos Brå. Från och med 2012 blir detta stöd mer strategiskt i syfte 
att säkra kunskapsuppbyggnad och spridning. Alla som beviljas ekonomiskt 
stöd kommer till exempel att erbjudas metodutbildning (Brå 2011).

Alkohol- och drogförebyggande arbete 
I Sverige har även nationella handlingsplaner gällande alkohol- och narkoti-
kapolitiken varit viktiga för utvecklingen av det lokala preventionsarbetet. De 
handlingsplaner som kom i början av 2000-talet (prop 2000/01:20 och prop 
2001/02:91) och förnyades 2006 har legat till grund för uppbyggnaden av 
lokalt drogförebyggande arbete. Med handlingsplanerna följde generöst med 
statliga utvecklingsmedel som kunde sökas av kommunerna via länsstyrelser-
na. Denna möjlighet medförde att många kommuner i landet anställde sam-
ordnare för utveckling av arbetet. Handlingsplanerna har ingen specifik skriv-
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ning gällande samarbete mellan polis och kommuner (Edvall Malm 2012) 
och inte heller någon självklar koppling till det brottsförebyggande arbetet, 
även om många kommuner själva kopplade det drogförebyggande arbetet till 
de lokala råden. 2010 presenterade regeringen En samlad strategi för alkohol-, 
narkotika-, tobaks- och dopningspolitiken. (Prop 2010/11:47). I denna propo-
sition görs en tydlig koppling mellan drog- och brottsförebyggande arbete 
och man tar ett helhetsgrepp på preventionsområdet, vilket inte gjorts tidi-
gare. Medan det finns ett allt tydligare helhetsgrepp på preventionsområdet 
på regional och lokal nivå är ansvaret fortfarande delat på nationell nivå, där 
Folkhälsoinstitutet har ansvar för det drogförebyggande arbetet och Brå för 
det brottsförebyggande. 

Lokalt brottsförebyggande arbete
Det svenska nationella programmet Allas vårt ansvar utvärderades år 2000 (Skr 
2000/01:62) och man konstaterade att lokala brottsförebyggande råd inrättats 
i många kommuner och att mycket av deras arbete kommit att handla om 
situationell brottsprevention. På regeringens uppdrag undersökte Brå 2006 
vilka faktorer som medverkar till att ett lokalt råd blir framgångsrikt. Bland 
annat konstaterades att kartläggning och handlingsplaner samt kunskapsut-
veckling och tillämpning av teorier och metoder är viktiga framgångsfaktorer. 
Långsiktighet i arbetet, mandat att besluta samt särskilt avsatta resurser för 
arbetet, där en anställd samordnare är en viktig resurs, var andra framgångs-
faktorer som lyftes i rapporten.

De allra flesta av Sveriges kommuner har idag lokala brottsförebyggande 
råd, i en del kommuner har man valt att kalla dessa för trygghetsråd och det 
finns även andra benämningar. I råden är ofta såväl politiker som lednings-
funktioner från kommun och polis representerade tillsammans med andra 
aktörer som föreningsliv och näringsliv. Många kommuner har idag en sam-
ordnare anställd med ansvar för utveckling och administration av arbetet. I 
större kommuner finns ofta, utöver de lokala råden, även brottsförebyggande 
samverkansråd på bostadsområdesnivå.

Samverkansavtal mellan polis och kommun i Sverige
På senare år har tecknande av samverkansöverenskommelser mellan polis och 
kommun blivit vanligt.
2007 gav Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och dåvarande Myndigheten 
för skolutveckling ut en gemensam skrift – Samverkan runt barn som far illa  
eller riskerar att fara illa, där man bland annat beskrev förutsättningar för god 
samverkan.

Utifrån nämnda skrift initierade Rikspolisstyrelsen 2008 en handlings-
plan för samverkan med kommunerna i Sverige och överenskommelser om 
brottspreventiv samverkan har därefter slutits med runt 90 procent av landets 
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kommuner. Dessa överenskommelser är utformade på olika sätt men många 
av dem omfattar samverkan för att minska ungdomskriminaliteten. De flesta 
överenskommelser innehåller planer på uppföljning men det brister i beskriv-
ningar av hur detta ska ske. Landskrona är ett exempel på motsatsen, då man 
där har en genomtänkt plan för hur uppföljning och utvärdering av överens-
kommelsen ska ske (Brå & RPS 2011). 

En handbok för att underlätta samverkansarbetet – Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete publicerades 2011 av Brå, Rikspolisstyrelen, RPS, 
och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gemensamt. Handboken beskri-
ver fem steg för att bygga upp samverkan: initiera samverkan, kartlägga de 
lokala problemen, enas om gemensam problembild och planera för relevanta 
åtgärder, genomföra åtgärder samt följa upp samverkan (Brå 2011). Tillsam-
mans har RPS och myndigheterna bakom handboken även anordnat en ut-
bildning för att konkretisera de olika stegen.

Brottspreventiv samverkan runt unga individer och ungdomsgrupper
Unga individer som löper risk för att hamna i kriminalitet och eller missbruk 
är en viktig målgrupp för det brottspreventiva samverkansarbetet. 

Ett exempel på nyare samverkansarbete är Ung & Trygg i Göteborg som 
startades 2004 och utökades 2005 till att omfatta alla stadsdelar i staden med 
ett centralt kansli. I Ung & Trygg arbetar man på främst selektiv och indi-
vidnivå med så kallade ”riskzonsungdomar”. Med en mängd olika insatser, 
bland annat SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid), inspirerat 
av danska SSP, har man också satsat på ett närmare samarbete mellan polis 
och socialtjänst genom att bland annat samlokalisera socialsekreterare med 
polisen.

Ung & Trygg har utvärderats av FoU Väst. Bland annat poängterar man 
att ungdomsbrottsligheten är föränderlig, vilket kräver en kapacitet hos sam-
verkansparterna att också förändra sitt arbete. Vidare menar man att genom 
en intensifierad samverkan kan brister i det ordinarie arbetet hos deltagande 
parter bli synliga, vilket kan bli känsligt. Man kunde också urskilja två grund-
positioner bland samverkansparterna – de entusiastiska och de avvaktande 
(Forkby, 2008). 

I flera stadsdelar inom Ung & Trygg i Göteborg samt bland annat i Norr-
köpings kommun, är SSPF en del av det ingångna samverkansavtalet. 

En liknande samverkansform kallad ”sociala insatsgrupper”(SIG) har under 
2012 provats i tolv kommuner i Sverige, bland annat Linköpings kommun3. 
Målgrupp för SIG är unga på väg in i kriminella nätverk och samverkans-
modellen föreslogs som intervention i utredningen Kriminella grupperingar, 
– Motverka nyrekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010: 15), och blev ett 
regeringsuppdrag till Rikspolisstyrelsen. 

3 Sociala insatsgrupper är bland annat inspirerat av YOT –youth offending teams i Storbritannien.
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Pilotprojektetet med sociala insatsgrupper utvärderades (Wollter m. fl. 
2012). I utvärderingen konstateras bland annat att samverkansformer utveck-
lats men att man vet lite om effekterna efter så kort tid. Vidare konstaterar 
man att åldersgränserna 15-25 kan ifrågasättas då förebyggande arbete bör 
starta före 15 års ålder och då unga som vill lämna en kriminell livsstil oftast 
är över 25 år.

Avslutande kommentarer
Mycket är gemensamt i det brottspreventiva arbetet i de nordiska länderna, 
särskilt gäller det betoning på samverkan och prioritering av barn och unga. De 
nationella brottsförebyggande råden i de tre länderna, Sverige, Norge och Dan-
mark, har funnits länge Under den tiden har mycket förändrats i vårt samhälle 
och brottspreventionen i ett land behöver anpassas till såväl samhällsutveckling 
som kunskapsutveckling. I The nordic model for crime prevention (Brå 2000) 
slogs fast att de nordiska länderna var unika i sitt sätt att se brottsprevention 
som en välfärdspolitisk och inte en rättspolitisk fråga. Vissa forskare hävdar att 
detta inte längre stämmer fullt ut och att vi går mot mer kontroll och straff i 
stället för stöd. Oavsett om det stämmer att vi går från ”Allas vårt ansvar” till 
”den enskildes ansvar” eller inte, så har vi alla del i vilket samhälle vi vill ha. 

Vi kan också konstatera att i stort sett allt brottsförebyggande arbete bygger 
på olika samverkansformer som bedrivits under lång tid i de nordiska länderna. 
Trots detta finns relativt lite kunskap om vad brottspreventiv samverkan fått 
för effekter4 (Socialstyrelsen 2012). Wikström och Torstensson konstaterade 
sin rapport 1997 att brottsförebyggande arbete borde utvärderas mer systema-
tiskt. Ännu 2013 finns emellertid mycket kvar att göra på det området.

Det gäller även helhetsperspektivet på prevention på nationell nivå där en 
ökad samverkan mellan olika statliga myndigheter såsom Brottsförebyggande 
rådet och Folkhälsoinstitutet underlättar samverkan och helhetsperspektiv 
även på regional och lokal nivå. Trots allt kommer nog behovet av ett gott 
preventivt arbete att kvarstå inom överskådlig framtid.

4 Däremot finns en hel del utvärderingar av dessa samverkansformer som fokuserar på just 
samarbetet och dess förutsättningar på organisatorisk och strukturell nivå.
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Kapitel 3: Lokalt brottsförebyggande arbete – en angelägenhet 
på länsnivå

Lena Henricson

Östergötlands trygghet – vårt ansvar
Som vi tidigare skrivit gav regeringen 1996 ut ett nationellt brottsförebyg-
gande program, Allas vårt ansvar, (Ds 1996:59). Detta skulle bli början på 
ett brett upplagt arbete för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande 
arbete inom alla samhällssektorer. I Östergötland innebar det starten för ut-
vecklingen av ett brottsförebyggande arbete på kommunnivå. 

Genom initiativ av dåvarande Östergötlands Kommunförbund och Polis-
myndigheten i Östergötland startade 1998 en länsomfattande projekt i före-
byggande arbete baserat på temakonferenser. Satsningen gick under namnet 
”Östergötlands trygghet – vårt ansvar” och finansierades med statliga medel 
från Kommittén för Brottsförebyggande Arbete, (KBA). I projektledningen 
ingick Mona Niska från Östergötlands Kommunförbund, Åke Jansson från 
Norrköpings brottsförebyggande råd samt Lars Delleskog och Björn Folkes-
son från Polismyndigheten i Östergötland.

Konferenserna hade som syfte att ge bred kunskap om brottslighet och 
brottsprevention och att utveckla en gemensam bas att arbeta vidare på i de 
lokala organen för brottsförebyggande arbete i kommunerna. Ett annat syfte 
var att bygga upp kommunöverskridande nätverk för fortlöpande kunskaps-
uppbyggnad och erfarenhetsutbyte samt därutöver att utveckla instrument för 
att löpande följa brottsutvecklingen i lokalsamhället. 

I utbildningen, som sträckte sig över ett år, deltog två representanter från 
varje kommun tillsammans med länets tretton närpolischefer. Kommunernas 
representanter hade mycket skiftande bakgrund - några kom från skolan, någ-
ra från socialtjänst, fritidsverksamhet, räddningstjänst eller från befattningar 
på kommunledningsnivå.

Ett länsomfattande nätverk
När projektet ”Östergötlands trygghet – vårt ansvar” avslutades 1999 bil-
dade ingående parter ett länsomfattande nätverk. Med Östergötlands kom-
munförbund som sammankallande samlades nätverket några gånger per år 
för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad. År 1999 avvecklades Kom-
munförbundet och ersattes av Regionförbundet Östsam, med länets samtliga 
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kommuner och landstinget som uppdragsgivare. Då det brottsförebyggande 
arbetet inte sorterades in under Östsams verksamhetsområden, tog Polismyn-
digheten i Östergötland på sig samordningsansvaret i nätverket. Med stöd av 
några kommunrepresentanter planerades och genomfördes fortsatta regionala 
nätverksträffar och konferenser.

År 2006 bildades Resurscentrum för brottsprevention och brottsbekämp-
ning (RBB) vid Linköpings universitet. RBB tog över samordningsansvaret 
för nätverket och en arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter, en 
från vardera länsdelen, samt representant från polisen fortsatte att planera 
och genomföra de regionala nätverksträffarna. Med RBB som samordnare  
arrangerades 2008 en större regional konferens kring ungdomsbrottslighet. 
När RBB upphörde som centrumbildning vid universitetet 2010 övertog 
Centrum för Kommunstrategiska studier, (CKS), samordningsansvaret i nät-
verket.

Samarbetet mellan kommunerna, polismyndigheten och universitetet sker 
nu under benämningen Regbrå – regional samverkan för brottsprevention. 

Enkät till kommunernas samordnare
Den kartläggning av aktiviteter och kunskapsläge som redovisas i denna rap-
port har tre delar; en enkätstudie, och två intervjustudier. I detta kapitel redo-
visas genomförandet och resultatet från enkätstudien.

Enkätens syfte och metod
För att få en översiktlig och samlad bild av hur det brottsförebyggande arbetet 
bedrivs i Östergötland har en enkät skickats ut till samtliga tretton kommuner 
i länet. Genom ett strategiskt urval utsågs tjänstemän med en samordnande 
funktion på kommunledningsnivå att besvara enkäten. På så sätt skapades för-
utsättningar för ett likartat perspektiv på frågeställningarna vilket bedömdes 
underlätta jämförelser i analys av svaren.

Enkäten har gjorts utifrån en kvantitativ metod, vilket innebär att empi-
risk och kvantifierbar data systematiskt samlats in. Informationen har sedan 
sammanfattats i form av statistik till grund för analys av utfall och resultat. 

Enkäten och frågorna utformades i enkätverktyget Defgo i april och maj 
2012 med ett första utskick via e-post i juni 2012. Det lilla urvalet och vikten 
av att kartläggningen omfattade hela länet låg till grund för målsättningen 
att samtliga kommuner skulle inkomma med svar. För att uppnå detta mål 
behövde påminnelser skickas ut i juli och augusti och även göras per telefon, 
samtliga kommuner har alltså svarat. 

Enkäten bestod av tjugoåtta frågor och omfattade frågor med endast ett 
svarsalternativ, flersvarsfrågor samt värderingsfrågor. Värderingsfrågorna kon-
struerades som påståenden där svarsalternativen graderades från ”instämmer 
helt ” till ”instämmer inte alls”. Vid flersvarsfrågor måste de svarande markera 
fler än ett svar vilket kan innebära att fler alternativ än som avsetts markeras. 
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Därmed ökar risken för felaktiga svar. 
Frågorna i enkäten utformades utifrån vedertagna framgångsfaktorer när 

det gäller brottsförebyggande arbete. Vi ville utforska om det brottsförebyg-
gande arbetet i länets kommuner 

• ges hög prioritet, d v s är placerade högt upp i den kommunala organi-
sationen

• har en struktur för styrning och samsyn
• har resurser i form av personer med ansvar för samordning
• sker i samverkan med många 
• genomförs enligt en metod för samverkansprocessen
• sker på olika nivåer
• är baserat på kunskap och evidens
• utgår från en samstämmighet om vad som är brottsförebyggande och 

vad som är trygghetsskapande
• bygger på kunskap om brottslighetens orsaker och hur dessa påverkas
• det finns generell kunskap om brottsprevention
• innefattar uppföljning

Enkäten fick en struktur bestående av fyra avsnitt med frågor kring organisa-
tion, brottsförebyggande arbete i praktiken, resurser och kunskap samt värde-
ringsfrågor. Denna indelning bedömdes relevant för syftet med enkätunder-
sökningen som därigenom också tydliggjordes för respondenterna Strukturen 
avsåg även att underlätta jämförelser i arbetet med att analysera svaren. 

Frågorna i enkäten utformades i samråd med Regbrås arbetsgrupp. I ar-
betsgruppen diskuterades även de övergripande målen med enkäten. För att 
få tips och anvisningar om hur man konstruerar en enkätundersökning har 
litteratur på området också använts. Slutligen prövades frågeställningarna i en 
pilotundersökning riktad till en mindre grupp personer med anknytning till 
brottsförebyggande arbete inom en kommun eller vid CKS. 

Vid bearbetningen av svaren har enkätens uppbyggnad varit vägledande 
för redovisningen. Resultaten redovisas på ett sätt som gör det enkelt för  
läsaren att få en överblick över om det brottsförebyggande arbetet i länet be-
drivs i överensstämmelse med den kunskap som finns om vissa grundläggande 
framgångsfaktorer. Finns det en organiserad samverkan i de flesta kommuner? 
Arbetar man med kartläggningar av den lokala problembilden? Vilken kun-
skap finns? Redovisningen av svaren ska ge läsaren en bild av i vilka avseenden 
arbetet fungerar och i vilka avseenden det finns större eller mindre ”luckor” 
och utvecklingsbehov. Det framgår således inte av sammanställningen i denna 
rapport hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i enskilda kommuner. En-
käten i sin helhet återfinns i bilaga.
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Redovisning av enkätsvaren

Alla kommuner har ett organiserat samarbete
Enkätsvaren visar att samtliga kommuner i Östergötland har ett organiserat 
samarbete med polisen och i alla kommuner utom en har kommunstyrelsen 
det yttersta ansvaret. Alla kommuner utom en har en samordnare som koor-
dinerar arbetet. Det är inte ovanligt att samordnaruppdraget även omfattar 
ANDT-förebyggande arbete (dvs. alkohol, narkotika, droger, tobak). I viss 
utsträckning ingår dessutom strategiskt folkhälsoarbete. Även inom polisen 
finns samordnare som koordinerar det brottsförebyggande arbetet, men i be-
tydligt mindre omfattning än i kommunerna. Endast sex av tretton kom-
muner har en sådan samarbetspartner inom polisen. Dessa är Norrköping, 
Linköping, Finspång, Vadstena, Ydre och Kinda.  

Samarbetet i brottsförebyggande arbete sker på politisk nivå och på led-
ningsnivå, men i störst utsträckning på lägre tjänstemannanivå. I åtta av länets 
kommuner sker samarbetet i grupper där både politiker och tjänstemän ingår. 

Det finns ett starkt politisk stöd för det brottsförebyggande arbetet i länets 
kommuner. Det finns även ett stöd från kommunernas chefer även om det 
inte uppfattas som lika starkt som från politiken av dem som besvarat enkäten.

Fyra av länets kommuner instämmer helt i påståendet ”Kommunens sam-
verkan med polisen fungerar bra.” Resterande nio kommuner instämmer del-
vis. Samtliga kommuner i länet har upprättat samverkansöverenskommelser 
med polismyndigheten. En majoritet av kommunerna anser att dessa har haft 
stor betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

Många aktörer deltar i det brottsförebyggande arbetet 

Grafen visar att samverkan i det brottsförebyggande arbetet i huvudsak sker 
mellan polisen och kommunens olika enheter. I samtliga kommuner finns ett 
organiserat samarbete mellan skola-socialtjänst-polis. I en majoritet av kom-
munerna deltar även fritidsförvaltning, kommunledningsförvaltning, teknisk 
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1.3 Om ni har ett organiserat samarbete - vilka parter ingår i detta? (Med organiserat 
menar vi ett formaliserat samarbete i ett särskilt forum med återkommande möten.)

Politiker från kommunstyrelse Politiker från övriga nämnder Polis

Kommunledning Socialtjänst Skola

Fritidsförvaltning Kulturförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning

Teknisk förvaltning Bostadsbolag/fastighetsägare Förening

Kyrka/samfund Näringsidkare Universitet

Andra
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förvaltning och politiken i samarbetet. Bland externa samverkansparter (ut-
anför polis och kommun) intar kyrkor/samfund och näringsidkare en särställ-
ning, övriga deltar i mycket liten omfattning.

Brottsförebyggande arbete – vad är det?
I enkätundersökningen har respondenterna uppmanats att fritt formulera svar 
på frågan ”Vad är brottsförebyggande arbete för dig”? Av svaren framkom-
mer att de flesta vill definiera och identifiera brottsförebyggande arbete med 
samverkan.

Den lokala problembilden
Fem kommuner har inte gjort några kartläggningar, företrädesvis mindre 
kommuner men även en mellanstor och en stor.

Brottsprevention i Östergötland - insatser på alla nivåer
De flesta brottsförebyggande aktiviteter i länet sker på generell eller selektiv 
nivå, det vill säga riktar sig till alla i samhället alternativt till särskilt identifie-
rade grupper eller platser. Endast fyra kommuner – Norrköping, Linköping, 
Motala och Valdemarsvik – redovisar att de har insatser riktade till individer. 
Kartläggningen visar att redovisade aktiviteter och insatser till övervägande del 
sker på samhällsnivå och gruppnivå.

Samtliga kommuner arbetar brottsförebyggande i skolan. Åtta kommuner 
arbetar med centrumproblematik och sex kommuner har insatser i bostads-
områden. Andra offentliga miljöer är mindre vanligt förekommande.
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2.3 Brottsförebyggande insatser kan vara generella 
(riktade till alla), selektiva (riktade till grupper) eller                                  

individuella (riktade till individer). Är era insatser riktade
till:

Alla Särskilda grupper Individer
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Social brottsprevention – insatser riktade till alla
Det sker ett omfattande arbete på generell nivå i syfte att påverka individers 
benägenhet att begå brott. Nästan samtliga kommuner arbetar med metoden 
”Ansvarsfull alkoholservering” med syfte att minska berusningsdrickande, 
brott och ordningsstörningar i krogmiljön.5 I princip samtliga kommuner 
har kontaktpolisverksamhet i skolan, ANDT-information och föräldrastöds-
program (bland annat ”Effekt”). Många kommuner har även livskunskap på 
schemat i skolan, något färre bedriver kamratstöd i skolan. Utöver detta före-
kommer antilangningskampanjer samt utbildning i ledarskap och samtalsme-
todik för skolpersonal och elevhälsans personal. 

Social brottsprevention – insatser riktade till grupper
Nästan 80 procent av länets kommuner arbetar med ”bekymringssamtal”. 
(Hedblad, 2007). Nästan lika många har mobbningsförebyggande program 
och ungefär hälften bedriver gruppverksamhet. Fem kommuner har riktade 
insatser för att motverka rekrytering till kriminella gäng, av dessa tre mindre 
och mellanstora kommuner.  Endast två kommuner – Norrköping och Söder-
köping – har insatser riktade mot kriminella gäng. 

5 (Folkhälsoinstitutet: http://www.fhi.se/Metoder/Halsoframjande-och-forebyggande-
metoder/Ansvarsfull-alkoholservering/
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3.1 Har ni, eller planerar ni, att arbeta brottsförebyggande med 
generella insatser som till exempel:

Föräldrastödsprogram Livskunskap på schemat

Ansvarsfull alkoholservering eller annat krogsamarbete Kamratstöd i skolan

Kontaktpolisverksamhet i skolan ANDT-information

Övrigt:
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3.2 Har ni, eller planerar ni, att arbeta brottsförebyggande med 
selektiva insatser som till exempel:

”Bekymringssamtal”
Gruppverksamhet – ART eller liknande
Mobbningsförebyggande program
Riktade insatser mot gäng
Riktade insatser för att motverka rekrytering till kriminella nätverk
Övrigt:
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Social brottsprevention – insatser riktade till individer
Ungefär hälften av kommunerna arbetar med sociala insatsgrupper och SSPF 
där samtycke inhämtas. Fem kommuner ger stöd till brottsoffer men bara en 
kommun har program för återfallskriminella.

Medling är en lagstadgad verksamhet som ska erbjudas i alla kommuner. 
Trots detta redovisar tre kommuner att man inte bedriver medlingsverksamhet.

Situationell brottsprevention – insatser riktade till alla och till grupper 
Även när det gäller situationell brottsprevention dominerar insatser riktade till 
alla. Här är drogfria arrangemang i samband med riskhelger absolut vanligast 
– tio kommuner erbjuder sådana. Opinionsbildning och kampanjer, grann-

samverkan och belys-
ningsåtgärder är andra 
vanligt förekommande 
aktiviteter i syfte att 
minska tillfällena till 
brott. Vuxenvandring 
och trygghetsvandring 
är den vanligaste selek-
tiva aktiviteten.
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3.3 Har ni, eller planerar ni, att arbeta brottsförebyggande med 
individuella insatser som till exempel:

Sociala insatsgrupper SSPF (samverkan där samtycke inhämtats)

Stöd till brottsoffer Program för återfallskriminella

Medling Övrigt:
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4.2 Har ni, eller planerar ni, att arbeta brottsförebyggande med 
selektiva insatser som till exempel:

Klottersanering Vuxenvandring

Trygghetsvandring Kameraövervakning i särskilt brottsutsatta miljöer

Övrigt:
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4.1 Har ni, eller planerar ni, att arbeta brottsförebyggande med 
generella insatser som till exempel:

Grannsamverkan Kameraövervakning
Belysningsåtgärder Information/opinion
Drogfria arrangemang i samband med riskhelger Övrigt:
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Resurser
I nio av länets tretton kommuner finns särskilt avsatta medel för brottsföre-
byggande arbete. 

Ungefär hälften av kommunerna har satsat på utbildningen i brottspre-
vention vid Linköpings universitet. De är Norrköping, Linköping, Motala, 
Söderköping, Mjölby, Boxholm, Finspång och Vadstena. Endast tre kommu-
ner – Norrköping, Motala och Mjölby – uppger att de har haft en egen intern 
utbildning i brottsprevention.
Nästan alla kommuner ser behov av kunskap i brottsprevention. Av unge-
fär hälften av svaren kan utläsas att det finns kunskap men att den behöver 
kompletteras och byggas på. Mer tveksamt är det när det gäller resurser för 
det brottspreventiva arbetet. Endast en kommun tycker att resurserna är till 
räckliga medan tre kommuner är tveksamma. Tre kommuner har svårt att 
bedöma om de är tillräckliga eller inte, medan fyra kommuner bedömer att 
resurserna är otillräckliga.

Efterfrågat stöd för utveckling av brottsförebyggande arbete
Det finns ett uttalat behov av utbildning i brottsprevention. Hälften av kom-
munerna anser även att det behövs handledning, någon kommun framför 
behov av konsultation. Bland svaren på frågan om vilket stöd som behövs 
uppges att det kan se olika ut inom de olika verksamheterna där det direkta 
brottsförebyggande arbetet bedrivs. Samverkan med andra kommuner i länet 
kan vara ett stöd, likaså möten inom Regbrå för samling kring gemensamma 
utmaningar för att förebygga ungdomskriminalitet. Regbrå och det nationella 
Brottsförebyggande rådet uppges utgöra ett bra stöd i det lokala arbetet. Även 
länsstyrelsens stöd anses vara till stor nytta. Utbyte av erfarenheter med andra 
inom området är också betydelsefullt.
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Kapitel 4: Det operativa brottsförebyggande arbetet  
– i praktiken

Louise Dahlberg6

Inledning
I följande två kapitel presenteras resultatet av det uppdrag CKS gav mig i 
syfte att få en ytterliggarebelysning av svaren i enkätstudien som presenterats 
tidigare i rapporten. I detta kapitel redovisas intervjuer med nyckelpersoner 
i kommunernas brottsförebyggande arbete och i påföljande kapitel redovisas 
intervjuer med poliser.

Uppdraget var dels att fördjupa bilden av vad som framkommit genom 
enkätsvaren, dels att ge en mer vardagsnära beskrivning av vad studien visar. 
Avsikten med intervjuerna har varit att beskriva mina informanters berättelser 
och förstå dem utifrån den kontext de befinner sig och jag har arbetat utifrån 
en hermeneutisk kunskapssyn (Bryman 2002, s. 370). Studiens design kallas 
deskriptiv tvärsnittsdesign och används som namnet antyder för att beskriva 
en bild, ett tvärsnitt, som representerar dagsläget av ett förhållande (Bryman 
2002). Inför intervjuerna har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval samt 
en semistrukturerad intervjuguide. 

Syfte och metod
Kapitlets syfte är att ge en insyn i hur preventionsarbetet går till i vardagen 
för att på så vis kunna visa på vilka lärdomar som finns att dra ur deltagarnas 
åsikter och erfarenheter. Därtill finns avsikten att i kapitlet knyta an dessa 
erfarenheter till Regbrå, i syfte att undersöka hur nätverket kan göra största 
nytta. För att göra detta har tre frågeställningar formulerats: 

• Stämmer samverkansarbetet, så som det ser ut idag, överens med den 
önskade effekten utav det

• Vilka behov och önskemål ser den utförande verksamheten för dess 
brottsförebyggande arbete

• Stämmer kännedomen om Regbrå in på Regbrås avsikt med den egna 
verksamheten?

Kapitlets material bygger delvis på en gruppintervju med BråMo i Motala, 
samt på vad som skulle kunna kallas för mitt uteblivna material, som utgörs 
6  Texten i följande två kapitel bygger dels på en examinationsuppgift hösten 2012 dels på 
mitt examensarbete inom ramen för masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier vid 
Linköping s universitet. .
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av all den sökning efter intervjupersoner som jag av olika anledningar inte 
kunde nå. Det sistnämnda utgörs av e-postkorrespondens och telefonsamtal 
med chefer i olika led vid skola, polis och socialtjänst i flera kommuner i 
Östergötland. 

Empiri
Här presenteras det som framkommit under intervjun med BråMo, samt den 
information jag tagit del av via telefonsamtal och e-postmeddelanden med 
övriga personer som jag haft kontakt med. Citat från intervjun undertecknas 
med den befattning som representanten har i sin hemorganisation. Presenta-
tionen är kategoriserad efter frågeställningarna som undersökningen bygger 
på. Sammanställningen av det som uttalats vid samtalen analyseras i nästa 
kapitel.

Den vardagsnära praktiken

Operativa arbetsgrupper är ingen självklarhet
Som redan framkommit hade jag inledningsvis svårt att över huvud taget nå 
personer som samverkar inom brottsprevention. Jag har vid flera tillfällen 
samtalat med representanter för det brottsförebyggande arbetet i flera kom-
muner i Östergötland om vilka som skulle vara intressanta att intervjua!

I Norrköping talade jag med tjänstemän på olika nivåer inom brottsföre-
byggande arbete och preventionsarbete. Av dem fick jag höra om Trygghets-
gruppen, där mer strategiska frågor tas upp, och om samverkansgrupper som 
arbetar med stöd till familjer där unga befinner sig i riskzonen för en destruk-
tiv livsstil. Ingen kände till förekomsten av någon operativ brottsförebyggande 
grupp eller liknande, där företrädare med operativa arbetsuppgifter från olika 
myndigheter och organisationer möts regelbundet. 

Även i Linköping talade jag med nyckelpersoner, både chefer och operativt 
verksamma. Inte heller där kände man till någon verksamhet av det slag jag 
letade efter, dvs. samverkansgrupper med representanter från olika organisa-
tioner Jag fick däremot höra att det har funnits en sådan grupp i Skäggetorp i 
Linköping, men att denna nu upplösts. Den polis som berättade det för mig 
ingick i gruppen och förklarade att han själv och skolans representant ansåg 
mötena vara slöseri med tid eftersom de i gruppen var oense om på vilken nivå 
diskussionerna kring problemen skulle ligga.

I kontakt med Mjölby och Valdemarsvik förstod jag att det där finns ope-
rativa preventionsgrupper. Tyvärr kunde jag inte få tillgång till att intervjua 
dem inom den tid jag hade på mig att skriva till denna rapport. 

Ett exempel på lokal samverkan i praktiken
Brottsförebyggande rådet i Motala, område centrum, förkortat BråMo Cent-
rum, är gruppen som jag haft möjlighet att ställa några fördjupande frågor till. 
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Närvarande vid intervjun var representanter för kommunen – koordinatorn 
för BråMo (projektanställd för att arbeta med samverkansprocessen, en land-
skapsarkitekt från tekniska förvaltningen, administrativa chefen för kommu-
nens gymnasieskolor,, risksamordnaren från kommunledningsförvaltningen, 
samordnaren för drogförebyggande arbete från socialförvaltningen samt en 
lärling från Hallens ungdomscenter. Övriga deltagare var en polis med cen-
trumansvar, centrumsamordnaren från Centrumföreningen Mitt och Motala 
och en ordningsvakt från FK Security. 

Gruppen med representanter från dessa organisationer nystartades för ett 
år sedan och har under en stor del av denna period arbetat med att gemen-
samt fastställa hur arbetet ska gå till. Man har nyligen börjat arbeta efter en ny 
modell. De förklarar att det i Motala finns en historia med ett välfungerande 
brottsförebyggande samarbete och att det säkert har underlättat processen för 
dem.

(…) Sen vart det en svacka och vi behövde en omstart. 
Men alla hade nog med sig en positiv bild, alla hade goda 
erfarenheter. – Samordnare drogförebyggande

Omstarten som nämns innebär bland annat en kartläggning av problemom-
råden utifrån ett uppdaterat samverkansavtal som undertecknades i december 
2012. Detta skeddeunder högtidliga former och med tårtkalas. Den humoris-
tiska tonen till trots är detta något som inte ska underskattas, påpekar chefen 
för utbildningsförvaltningen, som säger att det blir svårare att inte följa upp 
arbetet när det finns på papper som ett avtal. Det är inte något som kan väljas 
bort.

Det nya arbetssättet kommer som ett beslut från kommunstyrelsen. Två 
av personerna i gruppen gick en utbildning i Samverkansprocessen och via 
denna utbildning finns nu det koncept som alla BråMo-grupper ska följa. 

Inledningsvis ska en kartläggning göras, vilken enligt gruppen är en förut-
sättning för att arbetet ska bli konkret. Med denna kartläggning som underlag 
har en åtgärdsplan skapats där ett antal punkter identifierats som särskilt vik-
tiga. Dessa punkter diskuteras gemensamt och gruppen kommer överens om 
en åtgärd som följs upp i ett senare steg. 

I samband med omstarten av gruppen anordnades några utbildningsdagar 
där de flesta i arbetsgruppen deltog. Dessa dagar omfattade föreläsningar om 
brottens orsaker och aktuell forskning inom området. Då det i enkätunder-
sökningen framkommit att många efterfrågar mer utbildning undrade jag om 
det var så här också. Det tyckte inte gruppen men å andra sidan påpekadesatt 
de nyss haft utbildning i och med omstarten och att de därför kände sig väl-
försedda. De poängterar också att eftersom representanter från olika organisa-
tioner succesivt byts ut blir, för att hålla en jämn kunskapsnivå inom gruppen, 
utbildning säkert ett aktuellt behov igen.

Och inte bara för att man blir jämspelt kunskapsmässigt 
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utan också för att man har gjort en gemensam erfarenhet, 
att vi var alla på den utbildningen och hörde samma saker.  
– (Chef Bildningsförvaltningen)

För att fortsättningsvis kunna upprätthålla ett välfungerande samverkansarbe-
te behöver gruppens åtgärdsplan följas upp. Koordinatorn på Hallen förklarar 
att om det finns något särskilt problem för tillfället så lyfts det upp och prio-
riteras. Åtgärdsplanen behöver hållas levande, som polisen i gruppen säger.

(…) Det här kanske inte är något problem om ett halvår 
och då får man se över, vad är problemet att jobba med nu. 
Det är ju inget statiskt, det måste man förändra efter vart 
behovet ligger. – (Polis)

Förutsättningar för ett framgångsrikt arbete

Positiva erfarenheter
Gruppen har mycket gott att säga om sitt arbete. Med en viss förförståelse för 
att samverkan ofta kan vara omständligt säger den administrativa chefen från 
bildningsförvaltningen så här: 

Det beror ju på vad man har för förväntningar på det också, 
men är det det här - att se till att det inte händer brott i 
centrum, vad har vi för brott, vad kan vi göra åt dom och 
sen gör vi det faktiskt. (…) att man inte bara pratar om det, 
går hem och gör sin egen sak. Utan kopplar på det med 
konkreta saker som vi utför också. 

Förutom att samtliga i gruppen har ett stort engagemang tror de att arbetet 
kan löpa på så bra som det gör beroende på att en av medlemmarna, samord-
naren för drogförebyggande arbete, tillsammans med samordnaren för kom-
munens brottsförebyggande arbete förankrar frågorna högre upp i ledningen.

Vi är inte bara några som jobbar med dina och mina 
arbetsuppgifter sen kommer vi hit och ses. För det är 
någon som drar i frågorna däremellan också. – ( Chef 
utbildningsförvaltningen)

Stadsplaneraren förklarar att hon har jättemycket nytta av det som gruppen 
kommer fram till när de planerar parker och gator, eftersom det är brottsföre-
byggande att ta hand om en plats som behöver rustas upp. Gruppen påpekar 
att den information de tar fram kan ge en extra skjuts i områden som behöver 
åtgärdas. 

(…) Så i den fysiska miljön har man jättemycket nytta av 
det här arbetet, också just för att kunna argumentera för det 
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och få lite mer pengar för att göra om en miljö. (…) det är 
brottsförebyggande att rusta upp den här platsen.  
– Stadsplanerare 

Utvecklingsområden
Även om gruppen är övervägande positiv har de resonerat kring en del saker 
som fortfarande behöver bli bättre. Exempelvis har de upptäckt att de sedan 
nystarten förlorat representation från tidigare samverkansparter arbetet, vilket 
har föranlett klagomål från des som nu upplever att de förlorat den naturliga 
mötesplatsen med övriga representanter. 

De upplever även den omtalade frustrationen över att det tar lång tid mel-
lan förfrågan och beslut, när ett behov lyfts fram. Säkert är det bra att besluten 
förankras, säger samordnaren i drogförebyggande arbete, men det finns en 
önskan om ett snabbare gehör.

(…)från det att vi kommer fram till det här att det vore 
bra med en snatteriutbildning, så ett och ett halvt år senare 
kommer vi igång med den. 

Angående förlusten av kontakt med tidigare samverkansparter och det som 
benämns som ”runtomkringfolk” frågar jag hur de tänker sig att det kan lösas. 
De förklarar att de nu fått klartecken om förstärkning med en kvinna som 
kommer att ha ett mer övergripande samordningsansvar.

Jag undrar om det är någon annan som mött klagomål utifrån och på det 
svarar polisen att även om det inte framkommer som kritik är många skep-
tiska till att prioritera resurser tillbrottsförebyggande arbete. Hon förklarar att 
uppgifterna inte tas på allvar eftersom de är svåra att se effekten av:

Många anser att det är lite lullull, det är inte mätbart. Inom 
polisen räknas bara det som går att mäta i många frågor. 
Och vår verksamhet är en sådan som man lätt kan dra 
ner på då, och sätta oss på andra uppgifter som blir mer 
mätbara. (Polisen)

En sak som sedan kom upp, men som gruppen egentligen inte såg som nå-
got de kunde göra något åt, är hur situationen med fältassistenterna ser ut 
för närvarande. De har uppmärksammat hur viktig deras funktion är som 
komplement till bland annat polis och fritidsgårdar, med möjlighet att fånga 
upp nya behov av insatser. Det finns en fältassistent i dagsläget men på grund 
av reglerna för ensamarbete i vissa lägen är dennes möjligheter att fältarbe-
ta begränsade. Även om detta ligger utanför gruppens arbete tror de att ett  
gemensamt uppmärksammande kan ge ökad kraft vidare i organisationen. 

Osynligt och okänt arbete
Flera saker som kom upp i fokusgruppssamtalet tyder på att BråMos verksam-
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het och dess syfte är okänt för utomstående. Representanten från Centrum-
föreningen och stadsplaneraren talar om att de egentligen tycker att arbetet 
borde presenteras ute i den egna organisationen men att de än så länge inte 
gjort mer än nämnt det någon gång. Det är viktigt att låta övriga i de repre-
senterade organisationerna veta vad de i BråMo arbetar med, inte minst för 
att det ska bli en prioriterad del i respektive organisation. Kommunlednings-
förvaltningens risksamordnare säger att hon tror att de är ganska osynliga, i 
åtminstone hennes organisation:

(…) för det är inte sällan som jag får frågan från 
folk i kommunen som säger så att ’finns det något 
brottsförebyggande arbete här?’  (vem?)

Utbildningsförvaltningens representant för fram svårigheter med att få gehör 
för arbetet i BråMo i den organisation där man har sitt huvudsakliga uppdrag. 
Det anses ta tid från grunduppdraget och eftersom det är långsiktigt är det 
svårt för många att se effekt och nytta. Hon efterlyser större förståelse för 
samarbetets betydelse och menar att det många gånger har positiva effekter 
för grunduppdraget 

(…) då blir det liksom att ’nej men ska vi avsätta tid för att 
göra det där’ - ja det ska vi för att det har vi vinst av i ett 
annat sammanhang! (polis)

Att det inom polisen anses vara ”lullull” som BråMos polisrepresentant ut-
trycker det är också ett tecken på att verksamheten inte tas på tillräckligt stort 
allvar. Det är ett ämne som kommer upp även när vi diskuterar varför några 
av arbetsgruppens medlemmar sällan dyker upp.

Avslutande kommentarer 
Genom tidigare studier av samverkan mellan polis och kommun framgår att 
det arbetet har sin unika organisering i princip i varje kommun. Det tycks 
också förekomma skillnader i hur de lokala brå-grupperna är ordnade. Aktö-
rer eller befattningar som verkar självklara i vissa kommuner, ser inte ens ut 
att existera i andra. Det går i och med detta inte att säga att det i Norrköping 
eller Linköping inte finns sådana arbetsgrupper som jag sökte, men att jag inte 
kunde nå dem med de ansträngningar jag gjort visar på några viktiga aspekter. 
Att de personer jag talade med i dessa två kommuner inte känner till vilka 
arbetsgrupper som finns vittnar om att det saknas kännedom om hur arbetet 
går till. Det kan på ett sätt tolkas som att arbetet inte har hög prioritet. 

Uppgiftsområden som uppmärksammas, exempelvis med återkoppling i 
form av uppnådda mål, blir naturligt intressant för chefer att satsa på eftersom 
en verksamhet i mångt och mycket legitimeras genom resultat. Att cheferna 
inom kommunal förvaltning inte känner till vilka som arbetar med dessa frå-
gor behöver inte nödvändigtvis innebära att det inte utförs eller är organiserat. 
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Men det kan ses som ett hinder för att arbetet ska prioriteras eller i alla fall 
främjas. Det behöver heller inte betyda att de åtgärder som utförs i kommu-
ner där detta inte är samordnat saknar förankring över myndighetsgränserna. 
Men det ger en bild av i vilken utsträckning arbetet bygger på en helhetssyn 
på bakgrunden till brottets orsaker. Under fokusgruppsintervjun berättade 
BråMo Centrum om hur deras samarbete ger slagkraft i beslut om åtgärder i 
brottsförebyggande syfte. De berättade också hur viktigt det är att se till helhe-
ten av problemen när de planerar arbetet i den egna organisationen. Troligtvis 
är det svårt att erhålla samma slags helhetsuppfattning utan en kontinuerlig 
inblick i den vardagliga utvecklingen. Av den anledningen ser jag att den här 
verkstadsnära samverkan öppnar för flexibla och anpassade strategier.

Arbetets legitimitet
I Motala förklarar gruppen att de troligtvis haft goda förutsättningar för 
bildandet av det nya BråMo, eftersom kommunen traditionellt sett har ett 
utvecklat och välfungerande samarbete. Som samordnaren för förebyggande 
arbete uttrycker det så påverkar det säkert inställningen till alla som är invol-
verade, varpå arbetet tas på större allvar och möts med större entusiasm. Mötet 
med BråMo gav framförallt en bild av en välfungerande grupp som trivs med 
sitt arbete just eftersom det har fungerat så friktionsfritt.

Däremot hörs att arbetets framgång inte är lika synligt för utomstående. 
Administrativa chefen för gymnasieskolan förklarar att det är bäst att inte 
skylta för mycket med hur stort arbetet i BråMo kan bli, av den anledningen 
att man i hemmaorganisationen drar öronen åt sig när det kommer till upp-
gifter som förväntas konkurrera med de som ingår i basverksamheten. Detta 
har lett till att i alla fall hon inte sprider BråMos inblandning i åtgärder så att 
säga i onödan. Med tanke på den ständiga resursbristen i offentlig verksamhet 
är det hon säger inte överraskande. Gruppens arbete ser inte ut att vara väl 
förankrat i den egna organisationen, något som i Samverkan i lokalt brotts-
förebyggande arbete beskrivs som centralt för arbetets framgång. Troligen skulle 
en ordentlig förankring på alla nivåer i organisationerna lösa oförståelsen för 
den långsiktiga effekten av arbetet, som flera av gruppmedlemmarna möter. 

Kapitel 5: Polisers perspektiv

Louise Dahlberg
Mitt intresse att skriva det här kapitlet bygger på tidigare erfarenheter av att 
studera samverkansformer inom projektet Sociala insatsgrupper.7  Det fram-
kom där att de olika organisationerna inte bara haft en liten kunskap om 
varandras arbetsuppgifter utan även olika åsikter om vad, hur och varför något 
7 studentarbete 2012
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bör göras. I samband med enkätstudien som Regbrå genomfört besvarats av 
kommunföreträdare fanns det ett intresse av att även undersöka hur repre-
sentanter från Polisen ser på dessa frågor. Detta har gjorts genom intervjuer 
där utvalda ämnen från enkäten besvarats av tre personer verksamma inom 
närpolisområdena Motala, Norrköping och Kusten, där Valdemarsvik och 
Söderköping ingår. Respondenterna verkar som brottsförebyggande samord-
nare, närpolischef samt yttre arbetsledare. 

Syfte och metod
Syftet med kapitlet är att lyfta fram hur nyckelpersoner inom polismyndig-
heten upplever att samverkan fungerar mellan deras egen organisation och 
kommunerna i Östergötlands län. I samverkansbegreppet ingår själva orga-
niseringen av samverkan samt hur de som arbetar med detta går till väga i 
praktiken. En önskad effekt av att belysa Polisens perspektiv är att bidra till 
ökad förståelse för de samverkande parterna inför det fortsatta brottsförebyg-
gande arbetet i regionen. För att göra det vill jag särskilt diskutera synen på 
vad brottsförebyggande arbete innebär och kunskapen som arbetet bygger på.

Frågeställningar och avgränsningar 
• På vilket sätt samverkar Polismyndigheten i Östergötland med Östergöt-

lands kommuner?
• Utifrån vilken kunskap arbetar Polisen brottspreventivt?
• Hur upplever Polisens anställda att samverkan fungerar?

Det empiriska materialet för kapitlets framställning är begränsat till intervjuer 
med tre personer. Kapitlet kan därför inte göra anspråk på att förklara per-
spektivet utifrån hela Polismyndigheten i Östergötland. 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som utgör kapitlets empiri. Ma-
terialet är uppdelat efter de tre kategorier som frågeställningarna bygger på. 
Citaten undertecknas det närpolisområde som personen företräder. I de citat 
där det står ”Brå” menas kommunens lokala råd, det ska alltså inte förväxlas 
med myndigheten Brottsförebyggande rådet. Analys följer i nästa avsnitt.

Organiseringen kring samverkan
Mina tre intervjuer har gett en bild av att organiseringen omkring samverkan 
i brottsförebyggande arbete ser helt olika ut i varje kommun. En av informan-
terna har insyn i hur två kommuner arbetar och förklarar med frustration hur 
den ena genomfört en omorganisation för att efterlikna den andra i samma 
närpolisområde, men att organiseringen fortfarande är alldeles för krånglig, 
samt att kontakten med BUT, barn och ungdomsteamet, inte fått den funk-
tion som det var tänkt. Hon påpekar att kontaktvägarna är lättare i Valde-
marsvik än i Söderköping, att ledningsgruppen där inte beslutar utan istället 
lyssnar till samverkansgruppen och BUT, för att sedan kontrollera i efterhand.
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I Söderköping har vi ledningsgrupp, hälsotrygghetsrådet, 
Brå, ungdomsgrupp… hur många som helst, den ene 
vet inte vad den andre gör. Slutklämmen är BUT. Som 
de skaffat för de tycker BUT i Valdemarsvik fungerar så 
bra. Men de vet inte hur de ska göra. (…) Där är BUT en 
reaktion snarare än i Valdemarsvik där de är förebyggande.  
– Näpo Kusten

Informanten säger också att det inte finns någon särskild person som är utsedd 
att samordna arbetet inom polisen, vilket enligt henne är en brist. Om något 
särskilt förväntas hända, i samband med en storhelg exempelvis, så är det 
tänkt att en särskild person ska utses. Denna ska då prioritera bort sina övriga 
uppgifter och hon betonar att det troligtvis inte heller är en bra lösning. Hon 
poängterar i samband med detta att en nära kontakt med de andra som är 
inblandade i verksamheten ute i samhället är viktig. Att poliserna som arbetar 
tar en personlig kontakt och inte enbart hör av sig via exempelvis e-post. 

De mötesformer under vilka det brottsförebyggande arbetet diskuteras 
håller sig enligt samma informant på en alltför allmän nivå:

Nu sitter vi på det här mötet här, Brå. Brå… alltså när man 
sitter i de där mötesformerna, där kommer det inte upp det 
som behövs. (…) När man kommer till ett sånt möte så 
frågas vad som hänt och man förklarar, men det har hittills 
inte inträffat att någon frågar vad man ska göra åt det. Man 
jobbar men kan inte prata i ett specifikt ärende. – Näpo 
Kusten

En annan informant talar tvärtom varmt om det samverkansforum som han 
arbetar i: 

Trygghetsgruppen är under Brå så det vi gör är att förbereda 
uppgifter för det som ska tas upp i Brå. Tycker det funkar 
jättebra. – Näpo Norrköping

I Trygghetsgruppen sitter chefer men informanten förklarar att ambitionen 
är att vara lyhörd för vad som kommer fram underifrån i de olika organi-
sationerna som representeras där. Upplevelsen av medarbetarna är att enga-
gemanget för uppgiften är stort. Han påpekar också att upplevelsen av stöd 
från kommunens ledning är god, att det verkar som att deras verksamhet är 
välkänd och att det finns ett gehör för dem. Likadant menar informanten att 
det åt andra hållet känns som att de har förtroende hos de tjänstemän som har 
ärenden hos dem:

Jag upplever att vi har ganska raka ingångar i vår kommun. 
Och att de känner att om de stöter på något problem när 
det gäller ungdomar så vet de vart de ska vända sig. Och vi 



33

kan ändra och kanske ta det där som är hemskt akut så de 
upplever nog att vi är flexibla och bra. – Näpo Norrköping

Den tredje informanten säger om sin samverkanssituation att den är enkel 
eftersom kommunen inte är så stor. Personer vet vart de ska vända sig och att 
det är korta kontaktvägar. Själva organiseringen sker genom fyra områdes-
grupper där representanter från polis, kommun och skola, med flera ingår och 
som kontrolleras av en styrgrupp där chefer och tjänstemän från samverkande 
sitter. När jag frågar om han upplever att polisen får gehör för åsikter svarar 
han: 

Både ja och nej. All förvaltning är ju trög. Det går ju inte 
jättefort. Där är kanske vi snabbare på att komma fram till 
åtgärder när vi tycker att vi har problem. Det ska ju oftast 
dras politiskt innan något kan ske. – Näpo Motala

Även kontaktvägarna mellan samverkande organisationerna sker av naturliga 
skäl olika beroende på hur forumet är organiserat. Två informanter är nöjda 
med dessa och uppger att de i stort vet vem de ska höra av sig till i olika ären-
den medan den tredje upplever att det finns ett mått av motvilja och att det 
därför är svårt att upprätta en dialog med de personer som samverkan borde 
ske igenom. Hon säger såhär: 

Det blir väl jobbigt, eller som alla känner väl jag också 
ett visst motstånd. Från soc. också. Att det inte händer så 
mycket. Man skickar in orosanmälningar men man vet 
inte riktigt vem man ska skicka till. De har gjort sig ganska 
anonyma. – Näpo Kusten

En god kontakt är något som kommer upp i alla tre intervjuer som något 
viktigt. Informanterna är överens om att det är viktigt att det finns en bra 
kemi, eller en slags underförstådd gemensam värdering kring arbetet, för att 
samarbetet ska fungera bra. Förståelse och kunskap om den andres funktion 
och arbetsuppgifter framgår som viktigt  En informant talar om hur det histo-
riskt sett alltid funnits en slags mur mellan den egna myndigheten och social-
tjänsten. Med det menas en slags oenighet som bottnar i att det genomgående 
funnits ett negativt synsätt på den andres verksamhet och praktik.

Historiskt sett har ju polis och social haft 
motsatsförhållande under många år, på flera sätt. Du har ju 
fortfarande kvar de gamla kadrerna som tycker att polisen 
ska man inte ha något samarbete med. Fast det svänger nu 
tycker jag. – Näpo Motala
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Personen tillägger senare att det spelar en stor roll eftersom det annars kan 
bli tvärtom. Han berättar att han i sina tidigare yrkesår såg tydliga ogillan-
den poliser och fältassistenter emellan, som han idag sammankopplar med en 
okunskap för den andres yrkesroll.

(…) vissa fältare, när de stod i en grupp med ungdomar 
och vi kom dit så gick de. De ville inte ha samarbete med 
oss över huvud taget. (…) Man fick lära sig att polisen 
samarbetade man inte med. Den dagens poliser hade 
väl inte så mycket till övers för socialarbetare och sådana 
insatser. Det hade nog inte jag heller, hade varken kunskap 
eller interesse för den sociala sidan. – Näpo Motala

Även om det är på väg att svänga som informanten uttrycker det, påpekar han 
att det trots att frågan lyfts flera gånger är något som fortfarande tycks påverka 
samverkan.

Kunskap
Jag frågade vilken teoretisk kunskap poliserna bär med sig från Polishögskolan 
men det var informanterna inte insatta i. För dem var det länge sedan de själva 
avslutade sina studier på Polishögskolan men från vad minnet kunde återkalla 
var det inte mycket som handlade om brottsprevention. En informant hade 
för en tid sedan varit och föreläst i en klass med polisstudenter och passade då 
på att fråga vad de hade fått lära sig tidigare i utbildningen. 

Situationell och social prevention hade de gått igenom men 
sen det här med sekundär, primär och tertiär det hade de 
inte lärt sig. (…) jag tycker ju att grundutbildningen ska 
vara ganska omfattande. – Näpo Motala

På samma fråga tillägger en annan:
Och man får ingen utbildning i det när man kommer. Det 
är ju inte klokt egentligen, när du säger det. – Näpo Kusten

Den utbildning som Linköpings universitet har hållit i brottsprevention om 
7,5 högskolepoäng hade två av informanterna gått (beskriven i kapitel 1 i 
denna rapport). Den ena av dem förklarade att fler av de personer som jobbar 
inom området har gått den och det är sådana som jobbar ute på fältet. Däre-
mot är de inte så många och flera av dem trodde han hade gått i pension. Två 
informanter påtalade vid flera tillfällen att utbildningen på Polishögskolan 
behövde ett större fokus på teoretisk kunskap.

Jag frågade också hur den kunskap som dessa fått förs vidare ut till resten 
av medarbetarna och på det svarade två att de pratar om det i gruppen och 
framhäver att det till stor del hänger på att medarbetarna har förståelse för 
”varför det blir som det blir för individer”. En av dem som gått utbildningen 
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svarade att någon sådan vidareföring inte förekommit men att det borde ha 
gjorts. På frågan om vad brottsförebyggande arbete är, var det enhälliga svaret 
att bearbeta ungdomar på ett tidigt stadium. 

Att tidigt börja med ungdomar, påverka dem. Vi börjar 
i sjuan och det är lite sent. Få kontakt med ungdomar så 
att de förstår vad som händer om man gör till exempel 
skadegörelse eller stöld. Väldigt enkelt men basic. – Näpo 
Kusten

En del av det arbetet går ut på att besöka skolorna för att svara på frågor och 
lämna information, men det sker även till stor del genom informell vardaglig 
kontakt. Synen på huruvida poliser ska patrullera där ungdomar uppehåller 
sig är något som förändrats över tid. För de som arbetar med prevention är 
det ett bra verktyg för att skapa viktiga informella kontakter med ungdomar 
som ligger i riskzonen. 

En informant berättar att synen på polisens närvaro i skolan och i andra 
ungdomsmiljöer förändrats i samband med att kvarterspoliserna försvann och 
närpolisreformen kom.. Då sades det istället att det inte är polisens sak att vara 
ute på skolorna på det sätt som kvarterspoliserna många gånger var, som ofta 
besökte ungdomar redan på mellanstadienivå. Nu när den sortens kontakt är 
mer ovanlig upplever informanten från Näpo Norrköping att ungdomarna 
drar sig för att vara i närheten av polisen eftersom de är rädda att de kommer 
hamna i knipa när polisen dyker upp.

(…) de träffar bara oss när något hänt och då är det klart att 
då finns det ingen anledning att stå kvar. Det där måste vi 
ju arbeta ifatt. – Näpo Norrköping

Informanterna påpekar att förebyggande arbete dels är lågt prioriterat och dels 
har låg status inom poliskåren. Bland annat tros det vara något som hänger 
kvar från hur det har varit många år tillbaks men även det faktum att förebyg-
gande arbete är långsiktigt och inte är operativt tros vara orsaken till den låga 
statusen. 

Förutom polistjänstemannens egen syn på förebyggande arbete krävs det 
en viss mognad och trygghet i yrkesrollen för att hantera möten med ungdo-
mar på ett sätt som främjar god relation och inte skapar det motsatta. Det 
här, menar informanterna, är något som byggs upp i mötet med målgruppen 
i dess miljö.

Upplevelsen av samverkan
I dagsläget, då samverkan sedan en tid tillbaka både fått ett uppsving i upp-
märksamhet och utveckling, är upplevelsen av denna i flera avseenden positiv 
bland dem som arbetar med uppgifterna. Genomgående är att informanterna 
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uttrycker en ökad förståelse för varför det tar längre tid att bearbeta ärenden 
inom socialtjänsten, vilket enligt dem själva är ett framsteg. En informant ut-
tryckte flera gånger under intervjun att om någon myndighet skulle få ökade 
resurser till ungdomsärenden så är det socialtjänsten, inte polisen, eftersom de 
inte har tid nog att utreda ärenden så noggrant som skulle behövas.

Sekretessen är fortfarande något som samtliga ser problematiskt på och 
som enligt dem behöver ses över. Även om det finns en förståelse för behovet 
av sekretess så skulle, enligt informanterna, den polisiära verksamheten gyn-
nas av möjligheten att få del av information i ärenden som ligger hos social-
tjänsten.

Jag skulle vilja att vi kunde ha mera kunskap. Att ’den här 
individen är i behandling’. Att man får lite feedback på att 
man gör någonting med den här. Kollegorna ute tänker ju 
ofta att soc gör ingenting, för man vet inte. Likadant om 
någon placerats. Man tänker, får han vara här eller? – Näpo 
Motala

Att ”soc” inte gör någonting får jag höra många gånger under mina intervjuer. 
Inte på det viset att mina informanter själva menar det, utan som ett allmänt 
uttryck från kollegernas sida. 

Även om de poliser jag talat med har förhållandevis god kännedom om 
arbetsprocessen hos sina samarbetspartners finns det åsikter om besluten som 
tas. Jag frågade om de upplevde att gränserna för parternas ansvar var tydliga 
och på det svarade alla ja. De svarade också att de upplever det som att samt-
liga samverkanspartners arbetar mot ett gemensamt mål, men att de däremot 
inte upplever det som att det finns en gemensam syn på vilka åtgärder som 
fungerar bäst. Informanterna menar att socialkontoren gärna vill se åtgärds-
planen på hemmaplan, medan det från polisens sida ofta förespråkas en flytt 
av ungdomen, bort från sitt kriminella umgänge. 

Vi tycker ju inte lika polisen och soc. För dem är det bäst att 
man ska vårdas, försöka förändra familjesituationen så långt 
det går. Medan vi ser att jaha men nu vet ju vi att den här 
personen umgås med kriminella. Då ser ju vi att individen 
måste flyttas från orten. (…) det går för långt. Och då vill 
man (”man” syftar här på socialtjänsten, förf. anmärkning) 
att det ska gå gärna upp i 18-20 års ålder för då behöver 
man inte göra någonting. – Näpo Motala

Den sista raden i citatet ovanför visar också på den frustration som kommer 
till uttryck på olika vis i alla tre intervjuerna. Att de kommunala myndighe-
terna vill ”slippa undan” sådana fall som innebär mycket arbete. 

Ibland så hör man ju, och det vet jag, att kommunen helst 
vill ha det på hemmaplan. Det kostar ju. De vill ha det här 
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och det finns sånt som säger att det inte nödvändigtvis blir 
bättre bara för man skickar bort dem. – Näpo Norrköping

Slutligen påtalas ett behov av att informera allmänheten om dess ansvar och 
det finns också en önskan om att andra funktioner i samhället skulle hjälpa 
till och effektivisera arbetet. Fler poliser är inte lösningen på allt, säger infor-
manten från Näpo Kusten.

God kontakt lika viktig som organisering
Informanten från Näpo Kusten ser stora behov av att förbättra och utveckla 
samverkan inom sin del av länet och lyfter framförallt fram behovet av en 
fungerande samordning av det brottsförebyggande arbetet. I de fall samordna-
re saknas blir det ett uppdrag utöver alla andra för det yttre befälet. Fördelen 
med att ha en särskilt utsedd samordnare innebär att det brottsförebyggande 
arbetet prioriteras och inte behöver stå tillbaka för andra akuta polisiära in-
satser, dessutom underlättas uppföljningen. Informanten efterlyser också en 
bättre struktur i det brottsförebyggande arbetet så att de möten som äger rum 
känns meningsfulla. En bättre struktur skulle också bidra till enklare kontak-
ter med socialtjänsten och en ökad förståelse för varandras uppdrag. Infor-
manten tycker att sekretessen är till stort hinder i verksamheten. 

Samtliga informanter talar om hur viktigt det är att etablera en god kon-
takt mellan polis och kommun, att personkemin stämmer, som de själva ut-
trycker det. 

Olika uppdrag manar till olika lösningar
Samtliga tre informanter ifrågasätter de beslut som tas hos socialtjänsten 
när det handlar om åtgärder. Den gängse uppfattningen är att en kriminell 
ungdom behöver flyttas ur sin vardagliga miljö, sitt kontaktnät, i motsats till  
socialtjänstens bild av att åtgärder bör vidtas på hemmaplan. De olika bedöm-
ningarna beror sannolikt på vilken syn tjänstemännen har på uppdraget och 
individen. 

Informanterna talar om att kunskaperna bakom brottens orsaker behöver 
bli bättre så att insatserna blir relevanta och verkningsfulla. Polis och soci-
altjänst har olika kunskapsbas och kan därför ha olika åsikter om vad som 
är bästa lösningen för till exempel en ungdom med omfattande social pro-
blematik. Det är inte ovanligt att polisen förordar en mer drastisk åtgärd i 
form av ett omhändertagande för att få ungdomen bort från sin destruktiva 
miljö medan socialtjänsten beroende av lagstiftning och riktlinjer arbetar för 
en ”hemmaplanslösning”. Ett gott samarbete kräver kommunikation och en 
vilja till ömsesidig förståelse för varandras uppdrag och roller. 
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En vågskål mellan handlingsutrymme, internt rättfärdigande och (in)effektiva 
system
Även om informanten från Näpo Kusten är den som ger det mest kritiska 
intrycket är det också hon som påtalar att det inte nödvändigtvis är större 
resurser som behövs. Snarare behövs det ett effektivare sätt att hantera pro-
blemen. Dels önskar hon en större allmän medvetenhet om problematiken, 
dels en enklare informationsväg. Huruvida informationen kan bli effektivare 
i fråga om tydlighet är i dagsläget dock fortfarande ett problem. Sekretessen 
är menad att skydda individers integritet och den behöver egentligen disku-
teras utifrån i hur stor utsträckning information ska få spridas om människor 
i allmänhet. Även om det är en fråga om skyddande verksamhet handlar det 
i grunden om hur grundlig statlig kontroll ska tillåtas vara över den enskilde 
individen. Samtycken som hämtas in i samband med samverkan erbjuder en 
bra lösning på problemet, men i många fall finns inget samtyckesavtal.

Beträffande kunskapen om det brottsförebyggande arbetet ses flera saker 
som problematiska. För det första verkar betydelsen av arbetet bland kollegor 
nästan uteslutande bero på individuella tjänstemäns bedömningar. En ökad 
kunskap om brottslighetens orsaker och det förebyggande arbetets betydelse 
skulle bidra till en högre intern trovärdighet. Om kunskapen om brottspre-
vention tillskrevs större betydelse, exempelvis genom att få större utrymme i 
grundutbildningen, kunde flera goda effekter förväntas. Inte bara skulle kun-
skapen de facto bli mer etablerad och jämn inom poliskåren, det skulle tro-
ligtvis även få den indirekta effekten att arbetet i större grad accepteras som 
en del av ”det riktiga polisarbetet”. Troligtvis skulle polismannens kultur inte 
i samma grad avgöra hur denne ställer sig till sådana uppgifter. Vidare skulle 
en gemensam begreppsram om brottsprevention och samverkan främja sam-
arbete, målformulering och uppföljning. 

Utöver det, framgår att en ökad insikt och respekt för de andra samver-
kande parternas förhållningssätt skulle bidra till en mer öppensinnad inställ-
ning till samarbete överlag. Att brottsförebyggande arbete, av den karaktär 
som dominerar kapitlets innehåll, traditionellt sett inte specifikt hör hemma 
i varken polisiär eller kommunal verksamhet försvårar sannolikt för tjänste-
männen att enas kring gemensamma åtgärder. Brottsförebyggande arbete hör 
enligt regelverket till den polisiära uppgiften, men huruvida poliser ska arbeta 
kontaktskapande är som framgår av intervjuerna inte självklart. Ärenden som 
rör ungdomars livssituation hör traditionellt sett till socialtjänsten att hantera. 
Det framkommer tydligt att poliserna är missnöjda med att inte få veta vad 
som händer i ärenden. Dels går det ut över arbetet i det avseendet att de inte 
vet omständigheterna omkring de ungdomarna de möter ute. Därutöver för-
klarar informanterna att motivationen i de förebyggande uppgifterna påverkas 
positivt om de får veta vad som händer sedan. Eftersom det har visat sig finnas 
ett behov från polisens sida av återkoppling och insyn i ärendets gång, fram-
står det trots sekretessen ändå som önskvärt att införa någon form av struk-
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turerad återkoppling, som inte uteslutande är beroende av att tjänstemännen 
personligen värnar de samverkande parternas motivation. 

Avslutningsvis vill jag tacka mina informanter för deltagandet och särskilt för 
att ni bjudit på era synpunkter så öppenhjärtigt som ni gjort! 
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Kapitel 6: Kunskapsutveckling och forskning

Kerstin Johansson

I detta kapitel diskuteras kartläggningen och preventivt arbete utifrån ett sam-
hällsvetenskapligt forskningsperspektiv, vi skall alltså försöka lyfta blicken och 
kontextualisera prevention. Fokus i kapitlet är kunskap, forskningens roll och 
betydelsen av kunskapsutveckling för hur man kan utveckla relevanta metoder 
i det lokala arbetet med brottsprevention. Kapitlet tar också upp organisatio-
nernas och de olika aktörernas roll i det preventiva arbetet. En annan mycket 
framträdande och betydande faktor inom det preventiva arbetet är samverkan, 
som förutsätts men som sannolikt borde diskuteras mer grundläggande inom 
alla olika samverkansorgan. Samverkan är centralt och jag återkommer till det.

Innan jag fördjupar denna diskussion vill jag understryka att en generellt 
utjämnande välfärdspolitik förblir en viktig insats, kanske den viktigaste, för 
att motverka individuella bekymmer och samhällsproblem som brottslighet, 
drogmissbruk och andra så kallade avvikelser (Johansson, 2010). Detta be-
tyder inte att samhällets myndigheter och organisationer skall sluta arbeta 
preventivt, det understryker i stället att arbetet måste omfatta alla delar i ett 
välfärdssamhälle från politiken till samverkan mellan organisationer på lokal 
nivå t.ex. via nätverk som Regbrå. 

Samverkan 
Samverkan har funnits länge mellan olika myndigheter. Det som förändrats 
är att samverkan blivit en nödvändig arbetsform inom den offentliga sektorn 
idag (Danermark och Kullberg, 1999). Hinder och möjligheter med detta  
arbetssätt är ett förhållandevis outforskat område. Ett av målen med samver-
kan sägs vara att på bästa sätt använda personal och andra resurser och att 
undvika eller åtminstone minska dubbelarbete. 

I socialstyrelsens rapport, Samverkan som organisationsprocess, diskute-
ras begreppet samverkan och andra med detta närbesläktade ord. Samverkan 
jämställs med samexistens och innebär ett gemensamt handlande där man 
verkar tillsammans samtidigt som organisationerna eller myndigheterna som 
samverkar behåller sina ursprungliga mål. Samordning förklaras som att olika 
organisationer ordnar sina verksamheter eller arbetsuppgifter tillsammans. 
Vidare jämförs samordning med partnerskap där man går samman för att 
genomföra olika uppgifter. I samband med detta krävs även gemensamma 
mål och regler. Samarbete ses som ett starkare begrepp där det på sikt även 
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krävs att attityder och värderingar förändras. Som exempel på olika former 
av samarbete nämns erfarenhetsutbyte, gemensam arbetsplanering samt att 
olika aktörer samarbetar för att lösa en persons behov. Samarbete kan handla 
om gemensamt lärande och kan betraktas utifrån olika nivåer. Första nivån är 
medvetenhet om den andre aktören, den andra utgörs av utbyte av erfarenhe-
ter, den tredje består av koordinerat arbete och den fjärde och sista innebär att 
olika aktörer arbetar tillsammans i team. För samarbete i form av gemensamt 
lärande krävs gemensamma värderingar, en samsyn och överenskommelse 
om vad som ska åstadkommas. Det fjärde begreppet som diskuteras, samsyn, 
innebär att gemensamma uppfattningar och attityder skapas (Socialstyrelsen 
2000:3). Danermark och Kullberg menar att det är viktigt att acceptera orga-
nisationernas olikheter för att samverkan ska kunna fungera på ett bra sätt. De 
menar också att samverkan kräver förarbete och fortsatt arbete under arbetets 
gång för att det ska kunna fungera på ett bra sätt. 

Det (brotts)preventiva arbete i Östergötland fungerar väl i flera avseenden. 
Trots det finns utrymme för utveckling, inte minst behöver frågor om sam-
verkan ställas. 

Prevention som kunskapsområde och praktik

Genom att ta sig an lokalsamhällets problem logiskt 
och systematiskt kan begränsade resurser riktas mot 
de allvarligaste problemen. Det underlättar också 
samordningen av olika myndigheters och organisationers 
aktiviteter. Om olika åtgärder, både kortsiktiga och 
långsiktiga, har inriktats mot noggrant definierade 
problem är det dessutom lättare att utvärdera effekterna av 
aktiviteterna (Sarnecki, 2004).

Sarneckis formulering i citatet förutsätter att olika myndigheter och organi-
sationer använder samma logik och systematik. Denna rapport och annan 
forskning visar att så inte riktigt är fallet. Att noggrant definiera problem byg-
ger även på att man har en gemensam kunskapsgrund, så är inte heller fallet. 
De olika aktörer som finns inom t.ex. Regbrå representerar olika organisa-
tioner och institutioner (Johansson, 2013). Det är också så att samhället och 
de olika organisationerna inom ”preventionsområdet” förändras. Jag som har 
min bakgrund inom socialt arbete förvånas t.ex. över hur positionerna inom 
det preventiva fältet förändrats sedan jag arbetade mer praktiskt ute i verksam-
het. Idag finns t.ex. polisen inte bara med i det (brotts)preventiva arbetet utan 
tycks ofta vara pådrivande och initiativtagare, jag ser det som en förändring 
bland aktörerna på fältet. Vilken betydelse kan det ha för det preventiva arbe-
tet? Nedan skall jag försöka tydliggöra och diskutera detta.
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Forskning, Kunskap- och kunskapsutveckling
Till att börja med är ”kunskap” inte något vare sig enkelt eller entydigt be-
grepp; tvärtom har kunskap många former och dimensioner (Liedman 2001). 
Det är tydligt att den kunskap som är aktuell i detta brottspreventiva sam-
manhang snarare handlar om flera olika kunskaper, kunskapstraditioner och 
olika kunskapsanvändning. Kartläggningen visar tre tydliga samverkande 
praktiker; polisen, socialtjänsten och skola/fritid. Det finns fler aktörer, t.ex. 
frivilligorganisationerna, men i huvudsak alltså tre. Dessa tre praktiker hämtar 
sin kunskap både från det man benämner som erfarenhet men också från olika 
forskningstraditioner, figuren nedan illustrerar detta.

Tabell: Tre centrala praktiker på det brottspreventiva fältet.

Polisen Socialtjänsten Skola och fritid
Fokus Bekämpa brott

brottsprevention
motverka 
utsatthet
prevention

Utbildning/
fostran
prevention

Professionell 
dominans

Poliser Socionomer Lärare, 
fritidsledare, 
fritidspedagoger

Koppling till 
forskning/
Teoretisk och 
metodologisk 
förankring

Polisforskning
Kriminologisk 
forskning

forskning i 
socialt arbete
beteendeveten-
skaplig forskning

Pedagogisk 
forskning,
”skolforskning”

Så kallad polisforskning bedrivs vid eller i samarbete med flera universitet, bl. a. 
vid Uppsala universitet och där centrum för polisforskning (PHS 2012:1 och 
polisfork.uu.se). Till dessa forskningsområden med tydlig koppling till profes-
sioner tillkommer preventionsforskning. Brottspreventionsforskning beskrivs 
som en del av kriminalpolitiken och modern brottsprevention utgår från ru-
tinaktivitetsteorin. Rutinaktivitetsteorins förklarar förändringarna i brottsni-
vån på makronivå. Förutsättningen för brottsligheten är enligt teorin samspe-
let mellan tre faktorer: motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av 
någon form av avskräckande faktorer, i teorin kallade kapabla väktare (se t.ex. 
Sarnecki 2004). 

Preventionsforskning beskrivs som en ung vetenskap och forskningsområ-
det kopplas ofta ihop med skolforskning eller forskning inom socialt arbete. 
Örebro universitet och forskningsmiljön Center for Developmental Research 
(CDR)8 är ett exempel på forskningsmiljö inom det preventiva forskningsom-
rådet. Denna miljö beskrivs som verksam inom området utvecklingspsykologi 
och studerar olika aspekter av människans funktion och utveckling. De bedri-
ver preventionsforskning med psykologi som vetenskaplig grund. 
8 http://www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/HS/Center-for-Developmental-
Research-CDR/
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Det finns olika exempel på att kunskap om prevention och brottspreven-
tion bygger på flera olika forskningstraditioner med delvis olika grundsyn. 
Till dessa forskningstraditioner och perspektiv kommer även forskning om 
barn och ungdomar som en viktig källa för det preventiva arbetet. I denna 
rapport finns inte utrymme till fortsatt fördjupning om forskningstraditioners 
betydelse för samverkan inom det preventiva området. Min poäng, som jag 
hoppas kunna utveckla i fortsatt forskning, är att om vi skall kunna skapa 
ytterligare kunskapsutveckling som vilar på forskning (dvs. så kallad veten-
skaplig evidens) måste hänsyn tas till att vi alla representerar och agerar uti-
från att vi tillhör olika organisationer och institutionella praktiker. Vi behöver 
alltså en tydligare bild av vilken forskningstradition och vilken vardagspraktik 
vi bygger vår kunskap och vårt agerande utifrån. Detta behöver inte betyda 
att vi behöver en helt gemensam kunskap utan det handlar om kunskap om 
kunskaper och hur kunskapsutveckling kan gå till (se t.ex. Ellström 1992)
det saknas också i stor utsträckning utvärderingar av åtgärder som används 
(Sarnecki 2010, s.129). 

Brottsförebyggande rådet har noterat att det inte finns någon riktig kon-
sensus inom den kriminologiska forskningen avseende en teoretisk förklaring 
för kopplingen mellan de etablerade riskfaktorerna för kriminalitet och delta-
gande i brott respektive en längre kriminell karriär. Beroende på val av teori 
blir förklaringsmodellerna olika.

Vi behöver förstå mer om relationen mellan kunskap och praktik eller snarare 
relationen mellan de olika kunskaper som finns (kopplade till forskningstra-
ditioner) och de praktiker som finns inom olika myndigheter och organisatio-
ner samt hur dessa bättra kan samverka. Med en mer fördjupad kunskap om 
kunskaper kan vi arbeta vidare med de tre Sn; styrning, struktur och samsyn. 

Organisationer 
Regbrås medlemmar ingår alla i, bidrar till eller är beroende av det som vi 
benämner människobehandlande organisationer och som ofta beskrivs med 
det engelska begreppet ”Human Service Organizations”. Människobehand-
ling, eller Human Service, sker inom många olika organisationer, men främst 
inom det som också kan kallas välfärdsstatens organisationer: vårdcentraler, 
skolor, socialförvaltningar, rättsvårdande organisationer, (t.ex. polis) bistånds-
organisationer och många andra. De är unika som organisationer genom sin 
karaktär då de som arbetar där har att besluta om ofta knapphändiga resurser 
i form av främst pengar, tid och expertis, resurser som innebär stöd till och 
kontroll av människor (Hasenfeld 2010). 

Utöver begreppen organisation och organisering är institution ett centralt 
begrepp. Sociologerna Göran Ahrne och Apostolis Papakostas (2002) beskri-
ver en institution som en ”kollektivt delad uppfattning som kan vara mer eller 
mindre uttalad och medveten och mer eller mindre tydlig och synlig” (a.a. s. 
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48). För att utveckla samverkan behöver vi mer kunskap om de organisationer 
som verkar på det brottspreventiva fältet (Johansson, 2013).

Människobehandlande organisationers verksamhet och kunskapsbas ifrå-
gasätts i dag. Debatten handlar för det första om organisationsförändringar 
och då särskilt enligt idealen inom det som kallas New Public Management 
(Premfors 2009). Utgångspunkten är här viljan att styra offentlig verksam-
het med hjälp av marknadsprinciper. Offentlig produktion anses på grund av 
monopolställning och byråkratins avigsidor vara för dyr och för ineffektiv. För 
det andra handlar debatten om kvalitet och om att rätt saker görs på rätt sätt. 
Debatten om kvalitet diskuteras ofta i termer av evidensbaserad praktik. Det 
som då menas, enligt en från medicinen ofta spridd definition, är 

samvetsgrann, explicit och förnuftig användning av 
nuvarande bästa bevis att fatta beslut om vården av den 
enskilda patienten. Det innebär att integrera individuell 
klinisk expertis med bästa tillgängliga externa kliniska bevis 
från systematisk forskning (författarens översättning från 
Sacket 1996 s. 312).

Denna utveckling pågår inom flera människobehandlande organisationer 
t.ex. socialtjänsten (Denvall och Johansson 2012) och preventionsområdet 
(som inkluderar flera människobehandlande organisationer) utgör inte något 
undantag även om debatten inte lyfter fram just preventionsområdet.

Fortsatt forskning
För att preventiva verksamheter skall utvecklas än mer inom samhälls- och 
socialt arbete finns två viktiga delar att tydliggöra och implementera i prakti-
ken; den kritiskt (och eftertänksamma) reflekterande blicken och kunskap(er) 
(såväl vetenskaplig kunskap som mer erfarenhetsbaserad) som ständigt närva-
rande verktyg. 

Den ”preventionstrend” som idag kännetecknar samhälls- och socialt ar-
bete har också en politisk inramning och kan förstås i termer av politisk ra-
tionalitet. Med politisk rationalitet menas på det sätt varpå politiker, besluts-
fattare och andra tänker om olika institutionella rationaliteter, vilka problem 
man ser och vilka lösningar man anvisar på dessa problem. Särskilt framträ-
dande är hur den politiska rationaliteten iscensätts i praktiken. (Johansson 
2013). Vi behöver därmed bred samhällsvetenskaplig forskning tillsammans 
med forskning om t.ex. normbrytande beteende. Särskilt intressant är den 
forskningstradition som finns om så kallade människobehandlande organisa-
tioner (Johansson, 2013). En sådan teoribildning kan användas för att studera 
organisationer och deras struktur och rationalitet. Denna forskning bör även 
innefatta forskning om effektivitet och så kallad utvärderingsforskning (Ved-
ung, 1998). Till detta behövs forskning om professionerna i det preventiva 
arbetet inte minst utifrån s.k. Street-level-bureaucracy perspektiv (gräsrots-
byråkrater) (Lipsky, 1998). 
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Vi kan alltså se att det preventiva arbetet är beroende av samhällets ”all-
männa tillstånd”, moden, ibland burna av forskning ibland inte, olika aktö-
rers organisationer och organisationsförändringar och kanske främst de olika 
personer som bär och driver lokalt preventivt arbete. I fortsatt arbete kan flera 
forskningsfrågor formuleras. 

Hur kan vi fortsätta arbetet med att utveckla det (brotts)preventiva arbetet 
i Östergötland? Denna fråga bör brytas ner till flera. Det handlar självklart 
om fortsatt kunskapsutveckling om (brotts)prevention, dess orsaker och kon-
sekvenser. Det handlar också om kunskap om organisationer, samverkan och 
kunskapssyn och dess betydelse för arbetet. I detta arbete är också förståel-
sen av samverkan viktig. Ett samverkansarbete förutsätter alltså ett gränsö-
verskridande möte mellan olika verksamhetsområden, organisationskulturer 
och professionella färdigheter för att tillsammans kunna uppnå gemensamt 
uppsatta mål. 

En ytterligare viktig aspekt är mötet mellan forskning (forskare) och 
praktik (praktiker). För att utveckla detta möte till gagn för det fortsatta ut-
vecklingsarbetet ser jag den internationellt etablerade forskningstraditionen 
”Practice research” som ett verktyg. ”Practice research” skall närmast ses som 
ett förhållningssätt och en tradition där forskare och praktiker tillsammans 
utvecklar kunskap (Marthinsen & Julkunen 2012, Uggerhøj 2011).

I detta kapitel har jag argumenterat för kunskapsutveckling och forskning. 
I det avslutande kapitlet skall vi nu försöka vara konkreta och diskutera vad 
vi bör göra.
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Kapitel 7: Har Östergötland ett framgångsrikt 
brottsförebyggande arbete?

Lena Henricsson & Kerstin Johansson 

Ett viktigt arbete som ”spretar”
Trygghet är ett grundläggande behov och arbetet för att förebygga brott och 
öka tryggheten får starkt stöd av medborgarna. Det har sannolikt också med-
fört att det är en prioriterad fråga i kommunerna och med ansvar högt upp i 
den kommunala organisationen.

I Östergötland har kommunerna haft ett organiserat brottsförebyggande 
arbete i samverkan med polisen sedan slutet av 1990-talet. Trots ett etablerat 
erfarenhetsutbyte över kommungränserna har kommunerna format sitt pre-
ventiva arbete utifrån sina lokala behov. Vi tycks därför ha lika många model-
ler för samverkan i länet som det finns kommuner.

Kartläggningen visar att flera vedertagna framgångsfaktorer fått genomslag 
i Östergötlands kommuner men att det brister i flera avseenden. 

Strukturer, systematik och samverkansöverenskommelser
En förutsättning för ett effektivt och långsiktigt brottsförebyggande arbete är 
att berörda lokala aktörer kan utveckla fungerande samverkansformer. Inte 
minst gäller detta kommun och polis. För att bygga upp en stabil och varaktig 
samverkan krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. 

Problemet med att åstadkomma en väl fungerande och effektiv samverkan 
på brottspreventionens område tycks hänga samman med att det ofta saknas 
gemensamma utgångspunkter för samverkan. Brottslighetens nivå och struk-
tur har stora lokala variationer. Det är därför viktigt att arbetet tar sin utgångs-
punkt i en kvalificerad kartläggning av den lokala problembilden. 

Kartläggningen visar att förhållandevis få kommuner lyckats få till stånd 
systematik i sin samverkan. Påståendet grundas på det faktum att endast fem 
kommuner gjort gemensamma kartläggningar av den lokala problembilden. 
Det betyder inte att de lokala problemen inte diskuteras eller kanske till och 
med analyseras till grund för insatser, men avsaknad av metod får konsekven-
ser för kvalitet, effektivitet och långsiktighet samt hållbarhet över tid. 

Vinsterna med att formalisera samarbetet i en samverkans-överenskom-
melse är att parterna får ett tydligare uppdrag i det brottsförebyggande arbete. 
Samverkansöverenskommelsen blir en möjlighet att ta tillvara den kunskap 
och de erfarenheter som finns hos parterna och ge verksamheten en fastare 
och tydligare struktur. 
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Alla kommuner i länet har samverkansöverenskommelser med polismyn-
digheterna men de är till innehåll och omfattning olika.

Denna kartläggning ger inte svar på i vilken utsträckning samverkansöver-
enskommelserna bidrar till ett framgångsrikt brottspreventivt arbete men de 
skulle kunna utgöra ett verktyg i detta syfte. En diskussion i Regbrå kring 
struktur och innehåll utifrån erfarenheterna av denna kartläggning skulle 
kunna bidra till en utveckling av samverkan i det brottsförebyggande arbetet.

En ändamålsenlig organisation
Brottsförebyggande rådet har tagit fram förslag till hur en organisation för 
brottsförebyggande arbete kan och bör se ut. Som de själva påpekar finns det 
variationer av hur det brottsförebyggande arbete organiseras på grund av den 
lokala problembilden, områdets storlek, intresserade aktörer och traditioner. 

Undersökningar som gjorts av hur kommunerna har organiserat sitt 
brottsförebyggande arbete visar att det inte finns en speciell struktur som alla 
kommuner följer. Varje kommun anpassar organisationen efter sina behov 
och förutsättningar. Men det finns ändå några gemensamma aktörer som an-
ses viktiga för organisationens förmåga att arbeta med brottsprevention. 

Att kommun och polis finns representerade är oerhört viktigt då de är cen-
trala aktörer i det lokala området. Hur kommunerna väljer att organisera sin 
medverkan spelar en stor roll för hur det brottsförebyggande arbete kommer 
lyckas. Brå framhåller vikten av politiskt intresse och engagemang och en nära 
koppling till kommunens politiska ledning. På så sätt gynnas aktiviteter i hela 
den kommunala förvaltningen.

Samtliga kommuner i länet har ett organiserat samarbete med polisen och 
i de flesta kommuner ligger ansvaret för det brottsförebyggande arbetet på 
kommunledningsnivå. Det finns också ett starkt stöd för arbetet i den poli-
tiska ledningen. 

Av kartläggningen framgår inte hur arbetet lokalt är organiserat men från 
samtal i Regbrå och andra projekt har vi tidigare kännedom om att det ser 
mycket olika ut i länets kommuner. En rad frågor kring kommunernas orga-
nisation restes i samband med Louise Dahlbergs försök att få till stånd inter-
vjuer med samverkansforum.  

Brå rekommenderar att det vid organiseringen av ett brottsförebyggande 
råd även bör finnas en samordnare, gärna på en kommunledningsnivå. Att 
samordningen sker på kommunledningsnivå markerar att arbetet är viktigt 
och prioriterat och ger arbetet legitimitet i hela kommunen. Andra aktörer 
som kan spela en roll i det brottsförebyggande arbetet är bostadsbolag/fastig-
hetsägare, näringsidkare och föreningar. Valet av aktörer beror på den lokala 
problembilden och vilka resurser som finns att tillgå.

I princip samtliga kommuner har avsatt resurser för samordning av det 
brottsförebyggande arbetet. Fler än hälften av kommunerna saknar motsva-
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rande samarbetspartner inom polismyndigheten, vilket måste uppfattas som 
en stor brist. Av kartläggningen framgår att näringsliv, kyrkosamfund och för-
eningar finns med i det brottsförebyggande arbetet i länet, vi vet emellertid 
inte i vilken utsträckning. Här finns sannolikt en utvecklingspotential.

Det är också viktigt för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbetet i 
kommunen att det baseras på kunskap om vilka faktorer som påverkar in-
divider att begå brott och hur olika åtgärder på kort och lång sikt påverkar 
brottsligheten.

Trots många tillfällen till utbildning genom årens lopp förefaller utbild-
ningsbehovet stort i kommunerna. En anledning kan vara att många aktörer 
med skiftande utbildningsbakgrund deltar i det brottsförebyggande arbetet 
och omsättningen i tjänstemannaledet och i den politiska organisationen stor. 
Detta i sig innebär en stor utmaning när det gäller att förse deltagarna med 
relevant kunskap för uppdraget. Det behövs en länsövergripande långsiktig 
strategi för hur forskning och utbildning kan underlätta för kommunerna i 
arbetet för att få till stånd ett effektivt arbete med kvalité. 
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