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Förord

Den 1 januari 2015 omorganiserades Polisen till en sammanhållen
myndighet bestående av de 21 olika polismyndigheterna,
Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Efter
en omfattande utvärdering av sammanslagningen konstaterade
Statskontoret i en rapport 2018 att ”omorganisationen hittills inte
har förbättrat Polisens förmåga att utreda brott på något påtagligt
sätt” (s. 87).
Även innan omorganisationen kritiserades polisen för bristande
effektivitet. Flera polisforskare riktade hård kritik mot bland annat
de kvantitativa resultatmått som används, den s.k. pinnjakten, som
fokuserar mer på antalet brott än på brottens allvarlighet.
År 2010 gav ESO ut rapporten ”Polisens prestationer” av Jerzy
Sarnecki (2010:3). Rapportens slutsats var att det fanns en anmärkningsvärd brist på systematiska utvärderingar av polisens effektivitet. En omorganisation och tio år senare är det därför intressant att
återigen undersöka hur det står till med polisens effektivitet.
I den här rapporten, som är en uppföljning och utvidgning av den
föregående, undersöker Jerzy Sarnecki i vilken utsträckning den
svenska polisen arbetar problemorienterat och om utvärderingar av
verksamheten har blivit vanligare. Problemorienterat polisarbete
(POP) är en arbetsmetod som växte fram i USA under 1970-talet,
som en kontrast till polisens fokus på brottslighet framför
samhällsproblem. POP är proaktivt, snarare än reaktivt, och tyngdpunkten ligger i att se till att brott inte begås. I POP ingår att
kartlägga och analysera problem, planera och implementera åtgärder
samt att utvärdera hur åtgärderna påverkat grundproblemen. Enligt
förespråkarna kan POP användas i alla former av polisiärt arbete
men, för att kunna arbeta problemorienterat, behöver polisen
detaljerad information om var, när och hur brott begås. Det ställer, i
sin tur, höga krav på datainsamling och it-teknik. Framgångsrik
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brottsprevention bedrivs därför bäst på lokal nivå, utgående från
lokala problem.
Trots att en av polisens främsta uppgifter enligt Polislagen (SFS
1984:387) är att förebygga brottslig verksamhet, visar Sarneckis genomgång i den här rapporten att polisen i ganska liten utsträckning
prioriterar det brottspreventiva arbetet. Det är ett problem att det
inte går att utvärdera resultat och effektivitet i ett arbetssätt som
innebär att brott inte begås och att man i resultatuppföljningar oftast
fokuserar på sådant som går att mäta.
Jerzy Sarneckis slutsats är att stora delar av polisverksamheten
fortfarande lider brist på utvärderingar. Sarnecki menar också att den
totala personuppklaringen, dvs. andelen brott där en person kunnat
kopplas till brottet genom någon form av lagföring, inte bör användas som ett centralt mått på polisens effektivitet utan att andra
resultatmått bör utvecklas. Polisen måste bli bättre på att tillvarata
de möjligheter som den moderna it-tekniken erbjuder och använda
data för att utveckla nya mätmetoder. Brottens allvarlighet måste
också reflekteras i de mått som används.
Även om det inte finns några perfekta mått måste polisens
prestationer kunna utvärderas, både kvantitativt och kvalitativt. Jag
hoppas att den här rapporten kan bidra till en upplyst diskussion om
hur polisens effektivitet ska mätas, särskilt mot bakgrund av målet
om att öka antalet poliser med 10 000 till 2024.
Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp bestående
av personer med god insikt i dessa frågor. Gruppen har letts av
ESO:s vice ordförande Yvonne Gustafsson. Författaren svarar själv
för innehåll, slutsatser och förslag i rapporten.
Stockholm i juni 2019
Hans Lindblad
Ordförande i ESO
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Rapporten har även behandlats på ett seminarium på Stockholms
Universitets Kriminologiska institution. Opponenten på seminariet
var poliskommissarien vid Polismyndigheten och fil. dr. vid Sociologiska institutet, Stockholms Universitet Amir Rostami. Både opponenten och seminariedeltagarna bidrog med värdefulla ändringsförslag.
Och sist men inte minst stort tack till alla personer, inom och
utanför Polismyndigheten som låtit sig intervjuats i detta projekt
och vilkas namn jag har förbundit mig att inte nämna. Många av er
var mycket generösa med era kunskaper och insikter. Utan er skulle
detta arbeta inte vara möjligt.
Lidingö, juni 2019
Jerzy Sarnecki
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Sammanfattning

Frågor rörande brott och samhällets reaktion på brott är sedan en tid
tillbaka i centrum för samhällsdebatten. Det beror inte så mycket på
att brottsligheten i stort utgör ett större hot mot vårt samhälle nu än
den gjorde tidigare, utan främst på att dessa frågor har politiserats
och således utgör en del av kampen om makten över vårt samhälle.
Den centrala institutionen när det gäller samhällets åtgärder mot
brott är polisen. Statens monopol på lagreglerat våld, som i stor omfattning anförtrotts polisen, utgör en nödvändig, men inte tillräcklig,
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det är föga förvånande
att när frågor om lag och ordning blir viktiga i den samhälleliga
diskursen vänds mångas blickar mot polisen.
Det övergripande syftet med denna rapport är att skapa underlag
för att förbättra polisens förmåga att fullgöra uppdraget att förebygga brott, klara upp brott, skapa trygghet samt ge service åt medborgarna.
Den svenska polisen har under de senaste åren genomgått en
mycket omfattande organisatorisk reform. Det råder ingen tvekan
om att reformens kortsiktiga effekt blev bl.a. missnöje inom stora
personalgrupper samt en minskad effektivitet hos flera centrala
områden i polisverksamheten. Situationen tycks dock numera ha
stabiliserats avsevärt. På lång sikt tycks reformen ha lett till vissa
viktiga förändringar i polisens arbete, främst på lokal nivå. Införandet av kommunpoliser och systemet med medborgarlöften är,
trots att man i samband med dessa ändringar fortfarande kämpar
med många svårigheter, ett viktigt steg i att göra polisens verksamhet
något mer inriktad på att förebygga problem, snarare än att ingripa
när sådana redan uppkommit.
Polisen i Sverige åtnjuter ett stort och alltjämt orubbat anseende
hos befolkningen, samtidigt som man ofta drabbas av omfattande
kritik i medierna och från det politiska etablissemanget. Kritiken
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avser främst polisens låga effektivitet. Fokus ligger i stor utsträckning på att polisen klarar upp en förhållandevis liten andel av alla
polisanmälda brott, vilket resulterar i att få skyldiga kan lagföras.
Denna s.k. personuppklaring har dessutom minskat något under
senare år, trots att polisens organisation har reformerats och nya
resurser har tillförts.
Personuppklaringsmåttet används således som en central indikator på polisens effektivitet. Vid närmare påseende är dock personuppklaring ett mycket tveksamt mått då det innefattar personuppklaring av brott som sinsemellan är mycket olika. Brottsförebyggande rådet (Brå 2018e) delar in uppklaringen i tre brottskategorier:
1) ”ingripande brott” (t.ex. butiksstölder, rattfylleri m.fl.), 2) ”offerbrott med interaktion” (t.ex. misshandel, sexualbrott m.fl.) och 3)
”offerbrott utan interaktion” (t.ex. cykelstöld eller skadegörelse).
Medan brott i den förstnämnda brottskategorin är i princip ”självuppklarande”, är de sistnämnda ytterst svåra av klara upp. Kategorin
offerbrott med interaktion ligger mellan dessa två när det gäller
uppklaring. Förändringar i brottsuppklaringen t.ex. i ett polisområde kan alltså bero på att polisens förmåga att klara upp brotten
har förändrats, eller att det har skett en förändring i vilka typer av
brott som polisen har satsat på. Detta gör måttet otillförlitligt och
känsligt för manipulation. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt,
det är av stor betydelse om förändringar i brottsuppklaringen avser
ringa narkotikabrott, rån eller mord.
Trots dessa uppenbara problem används uppklaringsmåttet flitigt
och inte sällan helt onyanserat. Det råder stor politisk enighet om
att den låga brottsuppklaringen beror på polisens underbemanning
och att polisen under de närmaste åren behöver tillföras nya resurser.
Planen är att antalet anställda (främst poliser) inom Polismyndigheten ska öka med ca 10 000 personer fram till år 2024, så att antalet
anställda ökar från ca 30 000 till ca 40 000. För att klara detta har bl.a.
antalet platser i polisutbildningen utökats kraftigt och antalet orter
där poliser utbildas har successivt ökat från en, år 1999 till fem 2019.
Trots detta är det i dag osäkert om målet med 40 000 anställda inom
den utsatta tiden kan nås utan drastiska förändringar i rekrytering
och utbildning av poliser.
Det är dessutom synnerligen osäkert om nuvarande satsningar på
en ökad personuppklaring, även om de leder till en viss framgång,
utgör den bästa prioriteringen av samhällets begränsade resurser.
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Detta gäller i synnerhet brott i kategorierna ”ingripande brott” och
”offerbrott utan interaktion”. När det däremot gäller kategorin
”offerbrott med interaktion” är en högre uppklaring önskvärd och
troligen även möjlig. Polisens uppdrag består emellertid av fler uppgifter än att uppdaga brott och se till att de skyldiga får rättmätiga
påföljder. Av den analys baserad på polislagen och andra relevanta
dokument som genomförts i denna rapport framgår att polisens
samhällsuppdrag kan sammanfattas i fyra punkter:
1. Brottsprevention,
2. Trygghet hos allmänheten,
3. Brottsuppklaring,
4. Service till medborgarna.
Analysen av de officiella dokumenten kring ovanstående fyra uppdrag indikerar att det är brottspreventionsuppdraget som bör
komma först bland dessa fyra, eller som Regeringen skriver: ”Brott
ska i första hand förebyggas.” (Regeringskansliet 2015 s. 6). Denna
prioritering är egentligen en självklarhet, när man tänker på de
centrala förpliktelser som en demokratisk stat har i förhållande till
sina medborgare, nämligen bl.a. att skydda dem från skador som
brottslighet orsakar. Då brott som förebyggs aldrig inträffar kan de
således varken skada samhället eller individen. Först när samhället
misslyckas med att förebygga brott uppkommer behov av att
minimera brottslighetens skador genom att finna och straffa de
skyldiga, återupprätta brottsoffren etc. Trots denna till synes självklara logik visar denna studie att det brottsförebyggande uppdraget
i dag får en liten andel av polisens samlade resurser, och att de som
arbetar med prevention upplever sig ha låg status inom polisverksamheten.
Rapportens huvudförslag är att tyngdpunkten inom polisverksamheten ska flyttas från den reaktiva verksamheten till den proaktiva, dvs. brottsförebyggande. Detta kan åstadkommas genom att
polisen i betydligt större utsträckning än i dag använder sig av
Problem-Orienterat Polisarbete (POP). Även polisens repressiva
och brottsutredande insatser ska motiveras med dess preventiva
effekter och inte, som i dag på många håll, med hur mycket straff
som dessa insatser genererar. Den föreslagna förändringen kräver

13

Sammanfattning

2019:6

omfattande förändringar i polisens attityder till sitt uppdrag och en
utveckling av nya mått på måluppfyllelse.
En grundläggande fråga när det gäller polisverksamhetens inriktning är hur man mäter effekterna av sin verksamhet. Det är inte
ovanligt att det är måtten som styr verksamheten, snarare än att
verksamhetens mål är det avgörande för hur effekterna mäts. Diskussionen om måttet personuppklaring, som förs i denna rapport,
pekar i den riktningen. Om verksamhetens inriktning ska ändras
mot problemorienterat polisarbete och prevention, krävs det att
måtten anpassas till denna inriktning, vilket skulle kräva ett omfattande metodutvecklingsarbete. Möjligen finns redan ett embryo
till detta i form av det omnämnda arbete som pågår i Stockholmsregionen. Frågan om hur man mäter effekterna av brottspreventiva
insatser, dvs. hur man räknar brott som aldrig begåtts, är dock
fortfarande öppen. Troligen måste här kvantitativa mått kombineras
med kvalitativa. När det gäller de kvantitativa måtten bör införandet
av ett mått som liknar Cambridge Crime Harm Index (Sherman
m.fl. 2016) bli ett viktigt steg för att få en bättre bild av vilka delar
av verksamheten som bör prioriteras och vilka effekter man lyckas
åstadkomma när det gäller polisens främsta uppgift: att förebygga
brott och minimera skador orsakade av brottsligheten.
Mitt förslag går alltså ut på att brottsprevention och lindring av
de skador som orsakas av brott som ska vara Polismyndighetens
huvudmål. Metoder att mäta effekter av dessa åtgärder bör utvecklas.
Den totala personuppklaringen bör inte användas som ett centralt
mått på polisens effektivitet.

Övriga förslag
I rapporten föreslås följande förändringar i polisens verksamhet i
övrigt:
Verksamhetsutveckling
Polismyndighetens verksamhetsutveckling förstärks, inte minst när
det gäller personal med forskarkompetens. Verksamhetsutvecklingens organisatoriska placering förändras så att den blir en av myndighetens centrala avdelningar direkt under myndighetsledningen. Den
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nya FOU-avdelningen bör även få ett vetenskapligt råd bestående av
företrädare för svensk och internationell polisforskning.
It-stöd
Polismyndighetens it-stöd är eftersatt sedan lång tid tillbaka, även
om det just nu tycks pågå en snabb utveckling. Denna utveckling bör
ytterligare påskyndas och it-avdelningen bör vara mer lyhörd för
behoven hos linjeverksamheten. Särskilt stora behov tycks finnas när
det gäller digitala verktyg för lokal kartläggning av problem och
uppföljning/utvärdering av vidtagna åtgärder. Dessutom förefaller
it-kompetensen bland personalen i linjeorganisationen vara ett problem. Ett väl utformat it-stöd kan på sikt innebära avsevärda resursbesparingar.
Polisens patrullering
Det finns ett starkt tryck (från politiker, medier och även allmänheten) på polisen att vara mera synlig. Patrullering i bil förefaller vara
den metod som man i dag använder (och vill använda mer när man
får nya resurser) i syfte att skapa trygghet och förebygga brott.
Samtidigt finns det forskningsrön som ifrågasätter effektiviteten i
denna metod, både när det gäller brottsprevention och trygghetsskapande. Det är dags att denna arbetsmetod underkastas en noggrann utvärdering.
Information till medborgarna
Intresset för frågor rörande brott, och samhällets åtgärder mot
brott, är stort bland allmänheten. Kunskaperna om brottslighetens
omfattning och struktur, hur myndigheterna bekämpar brott samt
vad medborgarna själva kan göra för att skydda sig mot brott, är
emellertid ofta bristfälliga. Detta skapar en grund för missuppfattningar och rena faktamanipulationer som inte sällan har politiskt
syfte. Myndigheterna bör vara betydlig mer offensiva när det gäller
information om brottslighetens omfattning, struktur, förändringar
över tiden m.m. På lokal nivå bör ansvaret för denna information
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ligga på Lokalpolisområdesnivå (LPO), på central nivå ligger
ansvaret främst på Brottsförebyggande rådet (Brå). För att underlätta spridning av information lokalt, bör digitala plattformar för
detta utvecklas av IT-avdelningen. Polisens kommunikationsverksamhet bör vara mer externt och lokalt orienterad.
Polisens närvaro på nätet
Polismyndighetens anställda bör uppmanas att finnas på nätet, men
det bör dras en skarp skiljelinje mellan medarbetarnas agerande som
företrädare för myndigheten och i egenskap av privatpersoner.
Relationen polisen – företag som tillverkar, marknadsför och säljer
brottsförebyggande produkter
Många företag i säkerhetsbranschen samarbetar med polisen i
marknadsföringen av sina produkter. Många av dessa produkter
förebygger brott. Det saknas dock ofta tillförlitliga utvärderingar.
Polispersonalens roll i samarbetet med dessa företag bör regleras.
Behov av analytisk expertis inom Lokalpolisområden
Polisarbete utifrån POP-modellen innebär att man på lokal nivå
behöver göra datauttag från olika polisiära system, lokala datainsamlingar, analys och planering av verksamhet samt lokala uppföljningar av polisens insatser och dokumentation av dessa. Detta kräver
en kompetens som i dag är sällsynt inom polisen. Dessa arbetsuppgifter kan med fördel skötas av civil personal t.ex. utredningskriminologer eller personer med motsvarande kompetens.
Nationella trygghetsundersökningar och andra kartläggningar
Systemet med medborgarlöften och de förändringar med större
inriktning på POP som följer i spåren av medborgarlöftena, har
påtagligt ökat intresset för lokala kartläggningar av brott och brottsrelaterade problem. Det råder i dag ett uttalat missnöje med den
nuvarande utformningen av nationella trygghetsundersökningar
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(NTU) som genomförs av Brå. Resultat av dessa undersökningar
kan nämligen inte användas för att beskriva brottsligheten på
kommunnivå. Med anledning av detta genomförs lokala trygghetsundersökningar på många håll i landet, men dessa håller inte alltid
tillräckligt hög kvalitet. Det har även rests en del metodologiska
frågetecken kring NTU-undersökningen, främst med anledning av
det mycket stora och ökande bortfallet samt dess känslighet för
förändringar i samhällsdiskursen. Brå måste utreda om NTU i
nuvarande form kan, även i framtiden, användas som ett centralt
mått på brottslighetens omfattning, struktur och förändring över
tid.
På olika håll i landet genomförs även andra undersökningar om
lokal brottslighet, inte minst de självrapporterade skolundersökningarna. Brå bör få en samordnande roll för de lokala kartläggningarna av brottsligheten.
De centrala avdelningarnas roll
I undersökningen har det framkommit en del kritik mot centrala
avdelningar inom Polismyndigheten. Kritiken riktas främst mot
HR-, Kommunikations- och IT-avdelningen. Kritiken går ut på att
de centrala avdelningarna inte alltid tar hänsyn till de lokala behoven
och ibland ligger alldeles för långt från kärnverksamheten i sitt
agerande. Ett förslag är att man ser över de centrala avdelningarnas
roll inom myndigheten och att man förstärker deras uppdrag som
serviceorgan för linjeverksamheten.
Polisutbildningen
Om en problemorienterad inriktning inom polisarbetet, som föreslås i denna rapport, ska få en dominerande roll i framtiden, ställer
detta höga krav på polispersonalen på alla nivåer. Därför bör, som
föreslagits i ett flertal statliga utredningar, polisutbildningen omvandlas till en högskoleutbildning. Det bör emellertid övervägas att
dela in utbildningen i ett antal steg, där t.ex. grundutbildningen
skulle bestå av två delar på 1,5 år vardera med ett antal års tjänstgöring emellan. Denna reform skulle förkorta den initiala utbildningstiden med ett år vilket kan vara en fördel då många poliser
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behöver snabbrekryteras för att uppnå målet med 40 000 anställda
inom Polismyndigheten fram till år 2024. Den totala utbildningstiden skulle samtidigt utökas med ca 6 månader. Ansvaret för utbildningen bör överföras från Polismyndigheten till universitet och
högskolor.
Konsekvensanalys
Om man antar att statsmakten uppfyller sitt löfte om en kraftig
ökning av anslaget till Polismyndigheten kan de här föreslagna förändringarna genomföras inom ramen för myndighetens budget. I
stor utsträckning bör det alltså handla om en omprioritering av
resurser och då i synnerhet resurser för de ytterligare 10 000 nya
tjänsterna fram till år 2024, som polisen har utlovats i stor politisk
enighet. Ett undantag utgörs av förslaget till reformering av polisutbildningen, som innebär att utbildningen måste förlängas med ca en
termin. Kostnaderna för detta är svåra att beräkna och måste utredas,
eftersom denna reform samtidigt skulle innebära att utbildningen
ska få en ny huvudman.
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Issues concerning crime and society’s response to crime have been
at the centre of Swedish public debate for some time. This is not so
much because crime as a whole poses a greater threat to our society
than previously, but primarily because these issues have become
party-political issues and consequently form part of the power
struggle in our society.
The Swedish Police Authority is the core institution responsible
for society’s measures to combat crime. The State’s monopoly on
the legitimate use of violence, which is largely entrusted to the
police, is a necessary but insufficient requirement for a democratic
society. It is hardly surprising that when law and order issues come
to the fore in social discourse, many people turn their gaze to the
police.
The overall purpose of this report is to establish a foundation for
improving the ability of the Swedish Police to perform its duties.
The Swedish Police Authority has undergone extensive organisational reform in recent years. There is no doubt that the reform’s
short-term effects have included dissatisfaction among large groups
of staff and reduced effectiveness in several key areas of police
activity. However, the situation appears to have stabilised. In the
longer term, the reform appears to have led to certain important
changes to the work of the Police, primarily at local level. Despite
many ongoing difficulties linked to these changes, the introduction
of municipality police officers responsible for problem oriented
activates in their local arias and the system of public pledges are an
important step towards making police activities slightly more
focused on preventing problems than on intervening when problems
have already arisen to try to mitigate their effects.
The Swedish Police enjoy a great deal of respect and a largely
untarnished reputation among the population, despite the extensive
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criticism in the media and from the political establishment. This
criticism mainly concerns the low level of police effectiveness,
focusing on the fact that the police solve such a relatively small
proportion of all crimes reported that few offenders can be prosecuted. Moreover, this ‘clearance rate’ has fallen slightly in recent
years, despite the organisational reform of the Swedish Police and
the allocation of additional resources.
This clearance rate is thus used as a key indicator of police
effectiveness. However, on closer examination, the clearance rate is
a very dubious measure. It includes the clearance rate of crimes that
differ considerably, that have completely different prospects of
being solved and that cause varying degrees of harm to the victims
and society. This makes the measure unreliable and susceptible to
manipulation. In other words, it is extremely important whether or
not any changes in the clearance rate concern minor drug offences,
robbery or murder.
Despite these obvious problems, the clearance rate is used
extensively, and often very simplistically. There is a high degree of
political consensus that the low crime clearance rate is due to police
understaffing, and that the number of people employed in the
Swedish Police Authority must increase from 30 000 to 40 000 by
2024. At present, it is uncertain whether this target can be achieved
without drastic changes to the recruitment and training of police
officers.
Furthermore, it is extremely uncertain whether current investments in increasing clearance rates, even though they lead to some
success, are the best use of society’s limited resources. The Police’s
mandate includes more duties than detecting crimes and ensuring
that those responsible receive fair sanctions. The analysis of the
Police Act and other relevant documents carried out in this report
shows that the social mandate of the Swedish Police Authority can
be summarised in four points:
1. crime prevention,
2. public security,
3. solving crimes, and
4. service to citizens.
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The analysis also indicates that it is the crime prevention mandate
that should come first among these four. As the Government writes:
“Crime should first and foremost be prevented” (Government Offices
2015, p. 6). This priority is actually self-evident when considering
the fundamental obligations that a democratic state has to its
citizens, namely protecting them from the harm caused by crime.
When crime is prevented, it never takes place and thus cannot harm
society or the individual. Only when society fails to prevent crime
does the need arise to minimise the harm crime causes by finding
and punishing those responsible, and seek redress for the victims,
etc. Despite the seemingly obvious logic of this, our study shows
that the crime prevention mandate currently receives a small share
of the police’s total resources, and that those who work on
prevention feel they have low status relative to other police activities.
The main proposal in this report is that the focus of police
activities should be shifted from reactive activities to proactive ones,
i.e. crime prevention. This can be achieved by the police using
problem-oriented policing (POP) to a much greater extent than is
the case today. Police crime repression and criminal investigation
activities should also be motivated by their preventive effects and
not, as occurs in many places today, by how much punishment these
activities generate. The proposed shift requires extensive changes in
police attitudes in relation to their mandate and a development of
new ways to measure effectiveness.
A fundamental question regarding the focus of police activities is
how to measure the effects of these activities. It is common that it
is not the activities’ objectives that determine how their effects are
measured; rather it is what is measured that directs the activities. If
the focus of activities is to change to problem-oriented policing and
prevention, measures must be adapted to this focus. This will require
extensive methods development. It is difficult, but by no means
impossible, to measure the effects of crime prevention activities, i.e.
counting crimes that were never committed. This will likely require
a combination of quantitative and qualitative measures. Regarding
quantitative measures, the introduction of a measure similar to the
Cambridge Crime Harm Index (Sherman et al. 2016) should be an
important step in obtaining a better picture of which parts of police
activities should be prioritised and which effects have been achieved
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regarding the police’s primary mandate: preventing crime and
mitigating the harm caused by crime.
My proposal is thus that crime prevention and mitigating the
harm caused by crime must be the Swedish Police Authority’s
primary objective – that methods to measure effects of these interventions are developed, and that the total clearance rate stops being
used as a key measure of police effectiveness. The report also
presents a number of more detailed proposals concerning, for
example, the organisation of the Swedish Police Authority’s R&D
activities, information to the public on local and national crime
issues, IT support and police training.
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1.1

Projektets syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med detta projekt är att skapa underlag för
att förbättra polisverksamhetens förmåga att fullgöra uppdraget att
förebygga brott, klara upp brott, skapa trygghet samt ge service. Mer
specifikt kommer denna undersökning att diskutera på vilket sätt
man arbetar problemorienterat med:
– Polisens brottsförebyggande uppdrag,
– Polisens trygghetsskapande uppdrag,
– Polisens brottsuppklarande uppdrag och
– Polisens serviceuppdrag.
Under arbetet med denna rapport har det framgått att några aspekter
av polisens arbete behöver granskas närmare. Dessa aspekter är:
– Polisreformen och dess effekter,
– IT-tekniken inom polisverksamheten samt
– Målstyrning av polisen
Min granskning av polisens verksamhet kommer att göras utifrån
teori om problemorienterat polisarbete (POP). POP är en polisiär
arbetsmetod som i stort går ut på att polisen ska, inte bara reagera
på de brott som begås, utan också lösa de problem som orsakar
brottsligheten. POP har utvecklats av Herman Goldstein (1979) och
beskrivs mera ingående i kapitel 4 i denna rapport.
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Polisens roll i samhället

I inledningen till sin bok ”Policing. A Short History” resonerar
Philip Rowlings (2002 s. 8) kring hur våra förfäder skulle uppfatta
det moderna polisiära systemet och dess uppdrag. Han beskriver ett
samhälle utan fungerande polismakt:
”If someone steals from me or attacks me, they [förfäderna] might have
said, it is up to me to decide on my response, if any. I might take back the
stolen property or exact physical revenge or agree compensation or do
nothing. I might ask for – and expect to receive – help from my kin and
neighbors. Of course, the strong or well-connected thief is more easily able
to escape any retribution”

Detta är alltså en beskrivning av ett samhälle där den starkaste har
hela makten och alltid får sin vilja igenom. Existensen av en central
makt med våldsmonopol1 är en förutsättning för ett demokratiskt
samhälle som strävar efter att ge alla lika möjligheter att få rättvisa.
En förutsättning, ja, men långt ifrån en garanti. Det är, som allmänt
bekant, just en sådan central makt som på många håll i världen kväver
demokratiska fri- och rättigheter. Rowlings resonemang visar dock
på den viktiga roll som polisväsendet (och andra delar av rättssystemet) har, eller snarare bör ha, i en demokratisk stat.
Sökandet efter beskydd från de starkas övergrepp (både i form av
krigshandlingar och brott) var förmodligen ett av de viktigaste
skälen till att människor sökte sig till större människosamlingar såsom städer eller stadsstater. Som utbyte för furstens/kungens beskydd fick dessa människor underkasta sig lagar och regler, betala
skatt, utföra oavlönat arbete etc., alltså avstå från stora delar av sin
frihet. Furstens/statens förväntade motprestation var beskydd mot
fiender men även någon form av rättskipning (Elias 2012).
Det lidande (skador) som människor på den tiden kunde utsättas
för tillfogades dem för övrigt inte bara av olika fiender (yttre eller
inre). Det kunde lika väl handla om skador orsakade av t.ex. eldsvåda,
översvämning, jordbävning, vilda djur eller sjukdom. Dessa skador
var också vanligtvis lättare att hantera av organiserade kollektiv än av
enskilda eller mindre grupper. Maktens beskydd var därför under
lång tid inte specialiserad. Skyddsuppgifter utfördes av personer som
skulle kunna vara beredda att ingripa såväl vid brott eller attacker av
främlingar som vid naturkatastrofer (Neyroud 2017).
1

Även om den i ett demokratiskt samhälle måste vara strikt reglerad.
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Polisen i sin nuvarande, specialiserade, roll är ett förhållandevis
nytt fenomen. The Metropolitan Police Act, som antogs av det
brittiska parlamentet 1829 på förslag av den konservative brittiska
premiär- och inrikesministern Sir Robert Peel, anses utgöra grunden
till den första moderna polisorganisationen i världen (Critchley
1978). I Sverige var det Stockholm som först fick en sammanhållen
polisorganisation som påminner om dagens polisväsende. Detta ägde
rum på 1850-talet (Järbe 1975).
Naturligt nog var det storstäderna som först fick en modern
polisorganisation. Det var där som behovet av polis uppfattades som
störst. Allt eftersom uppstod även en form av specialiserad polisverksamhet på mindre orter. Utvecklingen av polisen skedde alltså
lokalt och var under lång tid kopplad till lokala behov. De olika
polisorganisationerna såg också till en början olika ut. En central och
enhetlig polisorganisation har vuxit upp steg för steg. I Sverige har
det sista steget i centraliseringen och standardiseringen av polisverksamheten faktiskt ägt rum först i samband med polisreformen
år 2015, även om centraliseringsprocessen har pågått åtminstone
sedan polisens förstatligande 1965. I många länder, bl.a. i England
och USA, består polisen fortfarande av ett stort antal lokala självständiga polisorganisationer. Även i dessa länder finns det alltid i
någon form samordning av polisiär verksamhet på statlig nivå.
Vilka åtaganden en modern stat påtar sig i förhållande till sina
medborgare varierar mellan olika statsbildningar, från välfärdsstater
med mycket omfattande åtaganden till stater där dessa åtaganden är
mycket begränsade (s.k. nattväktarstater). Det är dock svårt att föreställa sig en statsbildning, där staten inte åtminstone formellt åtar sig
att skydda sina medborgares liv, lem och egendom från skador som
orsakas av yttre eller inre angrepp. Staternas förmåga att ge detta
skydd varierar emellertid kraftigt och är ofta föremål för samhällsdebatt.
De facto har många stater, inklusive välfärdsstater, mer eller
minde öppet och medvetet delegerat ansenliga delar av ansvaret för
upprätthållandet av lag och ordning till privata aktörer. I Sverige t.ex.
omfattar branschorganisationen SäkerhetsBranschen (2018), enligt
egna uppgifter, 440 medlemsföretag som totalt anställer ca 33 000
människor och har en omsättning på 57 miljarder kronor. Redan
dessa siffor visar att den privata säkerhetssektorn är ungefär lika stor
som rättsväsendet. Av en jämförelse (CoESS och ALMEGA 2009)
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som avser år 2008 framgår det att Sverige hade något färre invånare
per en polis (1:502)2 än per väktare/ordningsvakt (1:670). Här framgår emellertid också att i jämförelse med andra europeiska länder är
den svenska polistätheten mycket låg (den genomsnittliga polistätheten i Europa som redovisas i undersökningen var 1:244), medan
väktar-/ordningsvakttätheten i Sverige låg på en genomsnittlig europeisk nivå (för alla europeiska länder låg den på 1:624).
Tre kommentarer bör läggas till dessa siffor:
1) Väktar-/ordningsvaktstätheten i Sverige har ökat något under
de senaste 10 åren medan polistätheten först ökat något för att
sedan återgå till ungefär samma nivå som 2008 (Polisförbundet 2018, Eriksson och Färm 2017).
2) En ansenlig andel av anställda inom vaktbolag i Sverige arbetar
i dag på uppdrag av den offentliga sektorn, t.ex. landstingsägda
trafikföretag och kommuner (Nordenmalm 2015). Här är i
synnerhet ordningsvakterna, som har vissa polisiära befogenheter, relevanta. Dessa utbildas och förordnas av polisen och
har lydnads- och rapporteringsplikt gentemot polisen
(Polismyndigheten 2018g)3.
3) Internationella jämförelser av denna typ är vanskliga av flera
skäl: i många länder har olika vaktstyrkor polisiära befogenheter – dessa räknas ibland som poliser, ibland inte. Inom den
svenska polisen arbetar ett stort antal civila (2018 var de
10 299, Polismyndigheten 2019 s. 147) som ibland utför
polisiärt arbete (t.ex. utreder brott) – dessa räknas inte in i
denna statistik. I den svenska statistiken redovisas inte heller
de ca 1 200 anställda inom Säkerhetspolisen varav flera har
polisutbildning (Säkerhetspolisen 2018). Samtidigt är antalet
anställda poliser ett ganska grovt mått: alla anställda arbetar
inte heltid. Att mäta antalet årsarbetskrafter är betydligt mer
relevant. Enligt Polismyndighetens årsredovisning för 2018
(Polismyndigheten 2019 s.147) motsvarade de 20 040 inom
myndigheten anställda poliserna 17 542 årsarbetskrafter. Det

2

I dag, tio år senare, är antalet invånare per polis något högre, 1:510 (Polismyndigheten 2019).
Antalet registrerade ordningsvakter år 2018 var 6 637. Detta är en viss minskning jämfört
med de tidigare åren (Polismyndigheten 2019 s. 67).
3
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motsvarar 196 poliser per 100 000 invånare respektive 171 årsarbetskrafter per 100 000 invånare4.

1.3

Polislagen och dess tolkningar

Utgångspunkten för den diskussion som ska föras i denna rapport
är polisens uppdrag så som det formuleras i Polislagen (SFS
1984:387) och andra relevanta styrdokument. Enligt den svenska
polislagen har polisen följande ändamål och uppgifter:
Polisverksamhetens ändamål
1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet
ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet
samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.
Polisverksamhet bedrivs av Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Lag
(2014:588).

Polisens uppgifter
2 § Till Polismyndighetens uppgifter hör att
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,
2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när
störningar har inträffat,
3. utreda och beivra brott som hör under allmänt åtal,
4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant
bistånd lämpligen kan ges av polisen,
5. fullgöra den verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt
särskilda bestämmelser.

Polismyndigheten beskriver målet för rättsväsendet, vilket polisen
är en central del av, på följande sätt:
4

Jämfört med 2017 har antalet poliser per 100 000 invånare ökat något men antalet årsarbetskrafter har minskat.
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”Målet för rättsväsendet är att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och
rättstrygghet. Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter,
inom och utom rättsväsendet, genom sina insatser bidra till målet för
kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.” (Polismyndigheten 2018b).

Polisens vision enligt den nyligen publicerade broschyren ”Nästa
steg för svensk polis” (Polismyndigheten 2018c) är:
”Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert”

Polisens verksamhetsidé när detta skrivs (december 2018) är:
”Nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det
brottsbekämpande arbetet.” (Ibid.)

Polisens långsiktiga mål (fram till år 2024) formuleras av Polismyndigheten på följande sätt:
”1. Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring.
2. Stark lokal närvaro.
3. Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner.” (Ibid)

De ovan citerade långsiktiga målen ersätter mål som formulerats
tidigare av Genomförandekommittén (2014a). Formuleringarna i
bl.a. ”Polisens budgetunderlag 2016–2018” (Polismyndigheten
2016c) var följande:
”1. Vi finns tillgängliga där medborgarna behöver oss.
2. Vi är EN polismyndighet och skapar framgång tillsammans.
3. Vi är proaktiva och flexibla, med förmågan att anpassa verksamheten.
4. Vi förhindrar brott från att begås.
5. Vi har förbättrat vårt utredningsresultat.” (Ibid. s. 10)

Det första intrycket när man jämför dessa två målsättningar är att
den nya tycks tona ner det proaktiva och brottsförebyggande arbetet
och mera betona det brottsbekämpande och brottsuppklarande
uppdraget. Brottsbekämpningen (mål 1) definieras dock så att den
omfattar både den brottsförebyggande och de brottsutredande och
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lagförande delarna. Det framgår också under detta mål (Ibid.) att
polisens brottsförebyggande arbete ska stärkas.
En indikator på hur polisen ser på sina nyckeluppgifter i samhället
är även myndighetens verksamhetsuppföljning. I verksamhetsuppföljningen för året 2017 (Polismyndigheten 2018d) redovisas följande områden:
”1. Otrygghet, förtroende och utsatthet
2. Utredningsresultat och ärendebalanser
3. Ordningsboten i trafiken
4. Polisens kontaktcenter (PKC)
5. Ekonomi
6. Personal ”

Ytterligare ett dokument som kan vara av betydelse när man
diskuterar polisverksamhetens inriktning är ”Polisens värdegrund”
(Polismyndigheten 2015 s. 2) som är daterad samma dag som den
nya organisationen trädde i kraft, 2015-01-01. Jag citerar den i sin
helhet:
”Polismyndighetens uppdrag är att öka tryggheten och minska
brottsligheten. Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar
förtroende genom att vara:
– Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
– Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.
– Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.”
Slutligen ett citat som enligt mitt förmenande måste tillskrivas stor
vikt. Det kommer från publikationen ”Det svenska rättsväsendet”
(Regeringskansliet 2015):
”Brott ska i första hand förebyggas.” (Ibid. s. 6)
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Ett problem när man studerar dokumenten rörande polisens
målsättning är att det rör sig om flera olika dokument och att målen
ofta förändras. Vidare blandas ofta målen med de medel som man
avser att använda för att uppnå dessa mål. Således är t.ex. strävan att
vara ”närmare medborgarna” knappast ett mål i sig utan ett medel att
öka medborgarnas trygghet, öka servicen, öka medborgarnas inflytande över rättsväsendet och möjligen även brottsuppklaringen.
Likaledes är en enhetlig polisorganisation (”EN polismyndighet”)
ett medel för att öka polisens effektivitet.
Det har lagts stor omsorg på utformningen av flera av de ovan
citerade dokumenten. Detta gäller både texten – som ofta är kort,
enkel och slagordsaktig – och grafiken, med många glättiga färgfotografier. Jag är osäker om detta sätt att förmedla viktiga budskap
rörande en av samhällets centrala myndigheter ger den avsedda effekten, som lär vara att nå så många som möjligt både inom verksamheten och utanför den. Själv associerar jag detta sätt att föra fram
information med kommersiell reklam.
En genomläsning av ett större antal dokument rörande verksamhetsinriktningen och av diverse andra skrifter som publicerats av
Polismyndigheten m.fl. under de senaste åren, leder till slutsatsen att
Polismyndigheten ska prioritera följande mål:
– Brottsprevention
– Brottsuppklaring
– Trygghet hos allmänheten och
– Service till medborgarna.
Denna målsättning omfattar i princip alla de delar i polisens uppdrag
som nämns i Polislagen. Denna rapports empiriska del inleds med en
genomgång av dessa fyra områden.
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ESO-rapporten ”Polisens prestationer” (Sarnecki 2010), som hade
delvis liknande frågeställningar som denna studie, byggde i huvudsak
på en granskning av årsberättelser och andra skriftliga källor från de
då 21 existerande länspolismyndigheterna, även om andra metodinslag också förekom. I denna undersökning har jag inte kunnat
förlita mig på den sortens källor, eftersom det inte längre finns några
länspolismyndigheter och de nya regionerna inte utgör självständiga
myndigheter. T.ex. har de lokala årsredovisningarna från de 21 länspolismyndigheterna ersatts av en årsredovisning från den centrala
Polismyndigheten som innehåller betydligt färre relevanta detaljer.
Det finns däremot ett stort antal andra dokument rörande polisens
verksamhet som tillkommit under de senaste åren. Dessa dokument
har bl.a. upprättats av Polismyndigheten, dess olika avdelningar och
enheter samt andra myndigheter, så som Genomförandekommittén
(för polisreformen), Statskontoret, Riksrevisionen med flera. Särskilt ska i detta sammanhang omnämnas ett stort antal rapporter från
Brottsförebyggande rådet (Brå), som i ett flertal studier har beskrivit
olika aspekter av den polisiära verksamheten och polisens relation
till andra aktörer. Alla dessa skriftliga källor ger en mångsidig bild av
polisens verksamhet men är inte tillräckliga för att besvara denna
rapports frågeställningar. Jag kommer därför att komplettera bilden
som dessa källor ger med en egen insamling av kvalitativa data. Detta
kommer att ge möjligheter till s.k. datatriangulering, där både kvantitativa och kvalitativa metoder används.

31

Metod

2019:6

2.1

Intervjuer och observationer

De data jag använder, utöver skriftliga källor, består främst av intervjuer med anställda inom Polismyndigheten. När det gäller datainsamling och analys har jag fått hjälp av två studenter vid Högskolan
i Gävle som skrev sina examensuppsatser under min handledning:
1. Josefin Björkqvist (2018) ”Problemorienterat polisarbete i
Sverige. En studie av två lokalpolisområdens tillämpning av
metoden”. Uppsatsen bygger på 12 intervjuer med lokalpolischefer, kommunpoliser, lokalpoliser och områdespoliser inom
två lokalpolisområden i centrala Sverige.
2. Magnus Sjöblom (2018) ”Hur styr medborgarlöften polisen?
Eller medborgarlöftet, att kommunicera med medborgarna” som
bygger på 7 intervjuer med kommunpoliser.
I denna rapport använder jag mig både av de sammanlagt 19 intervjuer som genomförts av dessa medarbetare och vissa av deras
slutsatser.
Själv har jag genomfört 33 intervjuer med personal inom lokala
polisområden, samt ett antal chefer på olika nivåer inom organisationen. Jag har även intervjuat ett antal centralt placerade befattningshavare inom polisorganisationen. Vidare har jag valt att intervjua
några personer som i dag inte är anställda inom polisen men som har
god insyn i polisens verksamhet.
Utöver hänsyn till olika nivåer inom organisationen har även
geografisk variation eftersträvats. Trots en numera formellt sett
enhetlig organisation, varierar polisarbetet avsevärt mellan olika
regioner, polisområden och lokala polisområden (LPO).
Intervjuerna, både mina medarbetares och mina egna, hade en
semistrukturerad form. Vi förde följaktligen öppna samtal med
respondenterna, men såg till att få svar på frågor som rörde olika
aspekter av det problemorienterade polisarbetet, så som målstyrning, utvärdering och liknande. Denna metod gav möjlighet att
belysa undersökningens frågeställningar samtidigt som intervjuerna
var öppna för annan relevant information som kunde framkomma
under intervjun, utan att intervjuaren efterfrågat informationen.
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Intervjufrågorna kom, som framgått ovan, att behandla ett brett
spektrum av polisens verksamhet med utgångspunkt i problemorienterat polisarbete (POP). Intervjutiden varierade mellan 30
minuter och drygt två timmar. Intervjuerna genomfördes vanligen
på respondenternas arbetsplats, även om mer neutrala platser som
caféer, restauranger och liknande också förekom. Några av intervjuerna genomfördes per telefon.
Vanligen intervjuades en respondent åt gången, men i några få fall
intervjuades två respondenter tillsammans. I vissa fall kallade respondenter på en kollega för att delta i en del av intervjun.
Jag har även deltagit i (och gjort observationer vid) ett flertal
möten, seminarier och andra sammankomster där frågor rörande
polisens arbetsmetoder har diskuterats. Dessa möten har arrangerats
bl.a. av Statskontorets utvärdering av polisreformen, Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Stockholm Criminology Symposium, Stockholms Stad, Polisförbundet, Svenska Kriminalistföreningen m.fl. I samband med dessa möten, där det funnits representanter för polisen, forskare, företrädare för statliga och kommunala myndigheter och förvaltningar, företrädare för frivilliga organisationer, politiker m.fl., har jag haft möjligheter att ventilera frågor
som på olika sätt rörde detta projekt. Vid de observationer som ägde
rum, främst vid sammanträden, seminarier och liknande, deltog
vanligen mellan fem och femton personer.
Jag har också följt diskussioner om den nya polisorganisationen
och andra polisrelevanta spörsmål på sociala medier samt inom de
traditionella medierna.
Valet av en kvalitativ, delvis nästan etnografisk metodik, för att
komplettera de skriftliga källorna, har varit mycket medveten. Jag
ville ha möjlighet att under avspända och i viss mån informella
former få en bild av hur olika personer med anknytning till den
polisiära verksamheten såg på denna verksamhet, så att de något mer
formaliserade bilderna (statistik och större undersökningar genomförda av olika parter) som framgår av det redan publicerade (främst
av Brottsförebyggande rådet) materialet kunde kompletteras och
nyanseras.
I all forskning, kanske i synnerhet kvalitativ samhällsvetenskaplig
forskning, är frågan om forskarens förförståelse central. Det brukar
ju sägas att ”som man frågar får man svar”. Det är därför väsentligt
att påpeka att jag under mitt långa yrkesliv haft omfattande och täta,
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ofta dagliga, kontakter med polisen och personer som på olika sätt
står polisverksamheten nära. Det vore märkligt om denna förförståelse inte påverkade resultat av denna studie.

2.2

Att studera polisen

Det är generellt svårt att som utomstående person få djupare insikter
i den organisation som polisen utgör. Polisen är en ganska sluten
organisation. Delvis av helt naturliga skäl: man hanterar stora
mängder sekretessbelagd information som skulle kunna skada både
verksamheten och enskilda individer om den läckte ut. Slutenheten
är dock också kopplad till det förhållande att det rör sig om en väl
avgränsad, klart definierad och lätt urskiljbar organisation som
tilldrar sig ett stort intresse från både massmedier och enskilda.
Organisationers uppgifter gör dessutom att man ofta är i konflikt
med enskilda individer eller grupper av individer.
Undersökningar (se nedan) visar att stora delar av befolkningen
har en positiv syn på polisen. Poliser får dock ofta också ett negativt
och ibland även fientligt bemötande. Detta leder bl.a. till en stark
sammanhållning inom kåren (som utgör ett viktigt inslag inom den
s.k. poliskulturen; Granér 2004). Man skulle kunna hävda att den
stora majoriteten av anställda inom polisen är måna om kårens
varumärke och därför ofta drar sig för att avslöja ofördelaktiga uppgifter om den egna verksamheten, i synnerhet inför personer som
står utanför organisationen och har potential att skada den. Illojalitet
mot kolleger har ofta ett högt socialt pris(Ibid.). Denna hållning
förekommer inom många andra organisationer, inte minst byråkratier (Sarnecki 1985) men anses ovanligt stark inom polisen. Det kan
tilläggas att den även kan fylla en viktig funktion för verksamhetens
legitimitet.
Ett exempel på polisens känslighet för extern kritik är det bemötande som min förra rapport fick hos dåvarande Rikspolisstyrelsen
(RPS). När ledningen för RPS fick veta att rapporten innehöll kritik
mot polisens verksamhet, försökte man med olika medel stoppa
rapporten. Man såg också till att vissa medarbetare som delade
rapportens kritik inte fick delta i det seminarium där rapporten
presenterades.
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Det bör kanske påpekas att polisen, och därmed också många av
organisationens anställda, under de senaste åren befunnit sig i ett
mycket känsligt skede bl.a. till följd av den mycket turbulenta omorganisationen 2015. Många anställda har, trots den ovan beskrivna
kårandan, under de senaste åren visat stort missnöje öppet och mer
eller mindre varit kritiska mot sina chefer, mot de politiskt ansvariga
och mot de organisatoriska förändringarna av verksamheten. Detta
bör dock inte tolkas som att det allmänt blivit högt i tak inom
organisationen, utan att olika grupper har olika agendor som ofta
står mot varandra. När man studerar polisorganisationen i dag måste
man vara medveten om detta.
Under ovan beskrivna förhållanden har frågan om skydd av respondenternas identitet varit central för denna undersökning. Alla
intervjupersoner i denna studie är pseudonymiserade. Detta innebär
att det bara är den person som har genomfört intervjun som känner
till respondentens identitet (Datainspektionen 2018). Detta gäller
även personer som uttalat sig i egenskap av höga befattningshavare
eller forskare. Eftersom det fanns stora svårigheter att dra gränsen
mellan officiella uttalanden och privata synpunkter på verksamheten, har även dessa respondenter pseudonymiserats.
När det gäller frågan om hur intervjuerna dokumenterades,
spelade Josefin Björnqvist och Magnus Sjöblom in sina intervjuer,
varpå intervjuerna transkriberades. Själv valde jag att inte göra några
inspelningar i samband med intervjuerna, utan att göra anteckningar
under själva intervjun, vilka sedan kompletterades så fort tillfälle
fanns. När det gäller observationer gjordes också anteckningar när
tillfälle fanns.
De tre urval av respondenter som beskrivits ovan kan närmast
kallas för strategiska (Bryman 2011). Vi sökte efter personer inom
organisationen som hade nyckelkunskaper rörande frågor om medborgarlöften, kommunpolisarbete, problemorienterat polisarbete
samt verksamhetens målstyrning. För att hitta lämpliga intervjupersoner har vi fått hjälp av nyckelpersoner inom organisationen.
Man skulle därför även kunna beteckna vårt urvalsförfarande som ett
”snöbollsurval” (ibid.) där de respondenter som vi intervjuade
ombads att hjälpa oss med uppgifter om andra personer, som hade
kunskaper inom de områden vi var intresserade av. Självklart var det
också ett ”bekvämlighetsurval” (ibid.), i synnerhet när det gällde
mina egna intervjuer, där jag sökte kontakt inom och i viss mån även

35

Metod

2019:6

utanför polisorganisationen, med personer som jag kände, hade
förtroende för och visste hade relevanta kunskaper.

2.3

Tillförlitlighet och generaliserbarhet

I kvalitativ forskning är det svårt att på samma exakta sätt som i
kvantitativ diskutera olika aspekter av validitet och reliabilitet.
Däremot är frågan om materialets tillförlitlighet och dess representativitet även inom kvalitativ forskning av central betydelse. Kan
man utifrån ett antal intervjuer dra hållbara slutsatser rörande en så
stor och mångfacetterad organisation som Polismyndigheten? Två
frågor kommer i fokus här: respondenternas vilja och förmåga att
förmedla en korrekt bild av verksamheten och forskarnas förmåga
att generalisera denna bild till hela organisationen.
Ett centralt begrepp inom kvalitativ forskning är datamättnad
(SBU 2017), ett tillstånd i en kvalitativ undersökning där nya data
(t.ex. intervjuer med nya respondenter) inte längre bidrar med ny
relevant information. Om urvalet för underökningen täcker den
population som ska undersökas, kan mättnad tolkas som att allt av
vikt redan finns i det insamlade materialet. Om samma information
kommer från av varandra olika oberoende källor kan detta också
uppfattas som en validering av de utsagor som upprepas. Hur många
respondenter som krävs för att datamättnad ska kunna uppnås i en
studie beror förstås på frågeställningens omfattning och komplexitet. I denna studie är frågeställningen både omfattande och komplex.
Det kan likväl konstateras att respondenterna bekräftar varandras
utsagor i ett antal väsentliga avseenden och att de sist genomförda
intervjuerna inte har bidragit med någon väsentligen ny eller annorlunda information.
Det ovan anförda är en indikator på att våra resultat är tillförlitliga
och generaliserbara. Självfallet är detta dock ingen garanti för att vi
verkligen har lyckats täcka hela området. Ett problem här är t.ex. att
vi har använt oss av snöbollsurval, vilket innebär att flera av respondenterna kan komma från samma krets av individer. Detta gäller
dock knappast för alla tre intervjuomgångarna. Inte desto mindre
har det varit viktigt för mig att jämföra intervjuresultaten med andra
källor och studier på liknande teman, som har genomförts av
Brottsförebyggande rådet, Statskontoret m.fl., och som i huvudsak
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genomförts med andra metoder. Den generella bilden är att det råder
god överenstämmelse mellan intervjuerna och de, ofta kvantitativa,
data som framkommer i andra studier. Man kan hävda att
intervjuresultaten i huvudsak fungerar som bekräftelse, nyansering
och illustration till de uppgifter som kommer från undersökningens
övriga källor.

2.4

Etiska aspekter

De intervjuer och observationer som genomförts i denna studie
avser uppgifter som rör de undersöktas yrkesutövning och kan
därmed inte anses utgöra känsliga personuppgifter. Således behövde
denna undersökning inte prövas enligt Etikprövningslagen (SFS
2018:147). Vi har dock tillämpat de principer som enligt Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet 2017) ska tillämpas vid
forskning på individer, såsom regler om informerat samtycke m.m.
Dessutom, som nämnts tidigare, har alla respondenter pseudonymiserats.
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Eftersom den här rapporten i stora drag utgör en uppföljning och
utvidgning av ESO-rapporten ”Polisens prestationer” (Sarnecki
2010) presenteras här en sammanfattning av den förra rapporten:
I rapporten från 2010 ”presenteras förslag rörande styrning av polisverksamheten med syftet att öka kostnadseffektiviteten. Förslagen bygger
dels på en genomgång av olika dokument om polisverksamhetens mål och
dess uppfyllelse och dels på en genomgång av internationell forskning om
kostnadseffektivt polisarbete.” (Sarnecki 2010 s. 7).

Rapportens huvudkritik rörde bristen på hållbara effektutvärderingar av polisens verksamhet. För att sådana utvärderingar ska vara
möjliga att genomföra är det viktigt att verksamheten har klart
uppställda mål. ”I rapporten kritiseras dels vissa av de mål som formuleras för polisverksamhet på central och lokal nivå, dels de mått som
används för att granska uppfyllelsen av dessa mål. I synnerhet kritiseras
användningen av antalet polisanmälda brott som en indikator på hur
framgångsrik polisen är i sin främsta uppgift, nämligen att förebygga
brott. Huvudproblemet med att använda statistik om anmälda brott är
att dessa ofta är dåliga indikatorer både på brottslighetens omfattning
och på dess förändring över tid. ” (Ibid. s. 8)
”I rapporten kritiseras även en del andra kvantitativa mål för
polisverksamheten så som t.ex. antalet s.k. utandningsprov som varje
polismyndighet ska genomföra årligen. Dessa alkoholutandningsprover
har som syfte att förebygga rattfylleribrott och i sin förlängning minska
antalet skador och dödsfall i trafiken. Utandningsprover är alltså egentligen ett medel och inte ett mål. Det kan finnas andra mera effektiva
och mindre kostsamma medel att uppnå dessa mål. Att antalet utandningsprover för varje polismyndighet bestäms på central nivå kan i
praktiken leda till en minskad effektivitet i strävan efter det överordnade målet att rädda liv och hälsa. Att mekaniskt hålla sig till en och
samma brottsförebyggande metod trots olika lokala förutsättningar kan
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leda till minskad effektivitet, slentrianmässig användning och i värsta
fall fusk.
Andra mått på effektivitet så som t.ex. olika mått på brottsuppklaring
kan användas som ett av flera sätt att mäta effektiviteten i polisens
brottsutredande verksamhet. Det är dock nödvändigt att dessa mått
används på ett genomtänkt sätt, kombineras med andra mått och att
användarna är medvetna om de problem som är förenade med dessa.
Samma gäller även s.k. trygghetsundersökningar och nöjdhetsindex som
används för att mäta allmänhetens tillfredsställelse med polisens service.
I rapporten föreslås också en del mått för att mäta de enskilda polisernas
och polisenheternas prestationer i relation till verksamhetens mål.”
(Ibid. s. 8–9).
”Generellt föreslås att polisen i betydligt större utsträckning än idag
ska bygga sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet. Bland
annat bör man skaffa sig betydligt bättre kunskap om internationell
kriminologisk forskning, inte minst forskningen om effektiva polismetoder. En annan central fråga i detta sammanhang är införandet av
en högskoleutbildning för poliser, vilken bl.a. skulle underlätta den
polisiära verksamhetens forskningsanknytning. Poliser som utbildas på
en högskola med forskningsanknytning torde också, senare i arbetslivet,
i större utsträckning kunna tillägna sig forskningsresultat och därmed
kunna använda dessa för att utveckla sitt arbete”. (Ibid. s. 9).
Sedan den ovan sammanfattande ESO-rapporten publicerades
2010 har nästan tio år förflutit och polisen har genomgått den största
omorganisationen hittills i myndighetens historia. Anslagen till
Polismyndigheten har också ökat (från 19,1 miljarder kr år 2010 till
26,3 miljarder kr per år 20195, ESV 2018) under perioden. Kritiken
mot den svenska polisen har dock samtidigt ökat. Kritiken är både
extern (för bristande effektivitet) och intern (personalens missnöje).
Man kan kanske sammanfatta orsakerna till den externa kritiken med
att förväntningar på polisen har ökat, medan polisens förmåga att
motsvara dessa förväntningar uppfattas som minskande. Den
externa kritiken har främst utgått ifrån de få effektivitetsindikatorer
som uppmärksammas, nämligen på personuppklaringen av brott6
samt på responsfrekvensen och responstiderna (dvs. om polisen
kommer till en brottsplats och hur lång tid det tar).
5

Beloppen har inte korrigerats för penningvärdesförändringar.
Att ett brott personuppklaras innebär att en misstänkt person knutits till brottet genom att
en åklagare beslutar om något av följande: väcker åtal, beslutar om strafföreläggande eller
meddelar åtalsunderlåtelse (Brå 2018e. s. 7).
6
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Även den interna kritiken har utgått från ökade förväntningar
som inte uppfyllts. Här handlar det om missnöje med löner och
arbetsvillkor, dålig organisation och ledning, brist på resurser, inte
minst gällande antalet poliser, samt brist på feedback, men också om
lagstiftningen, som inte sällan anses vara ett hinder för ett effektivt
polisarbete. Det fanns också ett allmänt missnöje med själva polisreformen som många ansåg inte hade lett till förväntade förbättringar (Polisförbundet 2017). Under de senaste åren kan man se en
viss ändring i kritikernas fokus. Åren efter reformen 2015 var kritiken mest inriktad på själva omorganisationen, nu när omorganisationen har satt sig, handlar kritiken mer allmänt om bristande resurser.
Hitintills har de politiska svaren på både den externa och den
interna kritiken främst varit löften om högre anslag, fler poliser och
höjda polislöner. Man har också, som nämnts, genomfört omfattande organisatoriska förändringar. I debatten har det emellertid
påpekats (bl.a. från fackligt håll) att de förändringar som beslutas om
angående polisen, t.ex. beslutet om 10 000 nya anställda, sällan fattas
efter en noggrann analys av polisens uppdrag och på vilket sätt
polisen löser sina uppgifter.
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Problemorienterat polisarbete7

Problem oriented policing (eller POP) utvecklades av Herman
Goldstein (1979, 2015) som en del av en mer generell kritik mot det
traditionella arbetssättet inom polisen och rättsväsendet som
uppkom under tidigt 70-tal (Weisburd och Eck 2004: 43). Goldstein
var främst kritisk mot den ”medel viktigare än mål-princip” som
präglade den samtida polisorganisationen. När administration och
organisation av polisen hamnar i huvudfokus, misslyckas polisen
enligt Goldstein med sitt egentliga syfte, att hantera och förhindra
brott på ett effektivt sätt. Hans alternativa polismetod kan således
ses som en reaktion på den byråkratiska rationalitet som styrde
dåvarande polisarbete, där polisens organisation intog en dominant
ställning. Häri fanns även en kritik mot polisens dåvarande strategier
för att beivra brottslighet, t.ex. trafikkontroller, där bland annat
effektiviteten bakom åtgärderna kom att ifrågasättas från flera olika
håll. Slumpmässiga kontroller och snabba utryckningar gjorde nämligen lite för att minska brottsligheten enligt Goldstein (1979, 2015).
Det var också denna ineffektivitet som enligt honom låg till grund
för polisens dysfunktion. Lösningen menade han var att flytta
tillbaka fokus till de områden som polisen var skapad för att hantera.
Polisen skulle vara proaktiv i att identifiera och hantera olika
problem som medborgarna förväntar sig att polisen ska lösa (ibid).

4.1

En breddad bild av polisens funktion

I detta nya arbetssätt står att finna en bredare syn på vad polisens
arbete ska bestå i. Snarare än att enbart hantera brottslighet, måste
polisen även hantera en uppsjö av olika problem som uppstår i ett
samhälle, såsom social oro, vandalism, barn som rymmer hemifrån,
7

Detta avsnitt har i huvudsak skrivits av fil. mag. Lily Dickson Wahlman.
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olyckor, m.m. Problem kan därför vara i princip vad som helst som
på något sätt berör, oroar eller innebär skada för medborgare. Det
behöver inte röra sig om något som direkt ingår i polisens traditionella uppdrag, eller direkt handlar om brott (Goldstein 1979 s. 242).
Problem kan också förstås som en samling incidenter som på något
sätt är relaterade till varandra (t.ex. ifall de uppstår på samma plats).
Genom att fokusera på problem snarare än incidenter kan polisen
angripa orsakerna istället för bara symptomen, vilket förväntas ha en
större påverkan på brottslighet och andra samhällsproblem
(Cordner och Biebel 2005 s. 156). Bakom detta resonemang finns
Goldsteins syn på brottslighet och andra problematiska företeelser
som symptom på underliggande förhållanden i samhället (Goldstein
1979, 2015).
I Goldsteins syn på polisarbete ingår att polisen är en ”residual”
(alltså det som återstår när alla andra gjort sitt) för olösta samhällsproblem. Ofta måste alltså polisen ta ansvar för problem i avsaknad
av andra alternativ för att lösa dem: Polisen måste hantera de
återstående ”resterna” av problem som det övriga samhället inte kan
lösa. Samtidigt är det orealistiskt att förvänta sig att polisen ska
kunna lösa alla problem i egentlig mening. Däremot kan polisen
arbeta för att reducera problemens omfång, förhindra att problem
uppstår igen, mildra lidande och minimera andra skadliga effekter
som problemen ger upphov till (Goldstein 1979 s. 243).
Här efterfrågas således en vidgning av polisarbetets metodik som
sträcker sig bortom den traditionella polisiära/straffrättsliga domänen. Den vidgas till civilsamhället och kräver samarbete med andra
samhällsaktörer, för att minska och förebygga brottslighet och social
oro (Weisburd m.fl. 2015 s. 140–141). POP kan därmed bli ett
verktyg för att engagera och involvera lokalsamhället i att få till
lösningar på problem relaterade till social ordning och brist på
säkerhet, och främja banden till samhället (Rogers 2009 s. 295; Scott
och Kirby 2012 s. 16). Detta bygger på uppfattningen att problem
inte kan lösas av polisen när den arbetar isolerat från andra samhällsinstitutioner (Rogers 2009 s. 217–218).
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Hur problem ska hanteras

Särskiljande för POP som polismetod är dess analytiska karaktär, där
systematiska och rigorösa analyser företas för att identifiera,
prioritera och lösa problem (Gill m.fl.2018 s. 326). Det problemorienterade polisarbetet skiljer sig även ifrån det traditionella polisarbetet genom att söka individanpassade, skräddarsydda lösningar på
problem – snarare än att applicera samma metod på en uppsjö av
olika problem. POP förordar således ett bredare fokus i de metoder
som används, där polisen koncentrerar sin aktivitet på specifika
problem och anpassar sina strategier till de identifierade problemen
(Weisburd och Eck 2004 s. 46). Att problem ska bemötas och
hanteras olika beroende på situationen är ett drastiskt skifte från den
traditionella synen där polisen ska utgå från lagstiftningen när
incidenter inträffar. I sitt teoretiska ramverk skisserar Goldstein en
modell för hur polisen ska hantera problem. För att kunna lösa
problem måste polisen först identifiera och specificera vilka problem
som bör lösas. Enligt Goldstein tenderar polisen att definiera
problem allt för otydligt för att de ska kunna lösas effektivt
(Goldstein 1979, 2015). T.ex. är ord som ”drogproblem”, ”våld”,
”ungdomsbrottslighet” och ”social oro” för allmänna för att de
underliggande beteendena ska kunna förstås och, i förlängningen,
hanteras på ett meningsfullt sätt. En sådan analys är för ensidig och
enkel för att kunna generera effektiva interventioner (Scott 2000 s.
3). Likaså är kategoriseringar utifrån brottskoder (t.ex. rån, misshandel, skadegörelse) alltför ospecifika med följden att de döljer
mångsidigheten i olika typer av beteenden.
Goldstein använder brottskoden mordbrand för att exemplifiera
problematiken: En mordbrand kan vara orsakad av vandaliserande
tonåringar, följden av en individs psykiska problematik, en persons
försök att förstöra bevis, eller ett försäkringsbedrägeri. Dessa fall
representerar fundamentalt olika beteenden, och utgör därmed olika
typer av problem för polisen. Det kan vidare underlätta att differentiera händelser utifrån när och var de sker, liksom vad för typ av
människor som är involverade eller påverkas av händelsen. Olika
kombinationer av dessa faktorer kan visa på vitt skilda problem som
i sin tur kräver olika slags lösningar (Goldstein 1979, 2015).
Efter att ett problem identifierats och specificerats ska det undersökas och kartläggas, t.ex. med avseende på hur allvarligt problemet
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är, hur kunskapsläget ser ut, vad polisen gör i nuläget för att hantera
problemet, om detta kan göras bättre, osv. Medan polisen har god
vana vid att utföra undersökningar beträffande administrativa och
operativa frågor, saknas ofta denna typ av systematiska analyser
kring de olika sociala problem som polisen förväntas hantera
(Goldstein 1979 s. 243).
För att få en bättre förståelse för vad ett problem består i kan det
vara nyttigt att föreställa sig problem i form av en triangel med tre
sidor som representerar en förövare, ett objekt/offer och en plats.
Denna ”brottstriangel” utvecklades med utgångspunkt i rutinaktivitetsteorin8. Det är när dessa faktorer samverkar som ett problem
uppstår (Laycock 2017 s. 520). Eck (2003) vidareutvecklar denna
modell genom att lägga särskilt fokus på de kontrollmekanismer som
är tänkta att skydda ett objekt eller förhindra ett problem. Det är när
kontrollmekanismerna inte är närvarande/aktiva eller inte förmår
skydda objektet/offret som brottslighet eller andra problem uppstår. I sin vidareutveckling av brottstriangeln tar Eck därför hänsyn
också till hur kontrollmekanismerna definierar skyddsobjekt/offer,
förövare och platser. Han benämner dessa ”guardian”, ”handler” och
”place manager” (Eck 2003 s. 89). En väktare (”guardian”) är den
som skyddar objektet/offret (t.ex. ägaren av ett föremål, ett
butiksbiträde som bevakar att inget blir stulet, eller en förälder som
vakar över sitt barn). En ”handler” är någon som känner förövaren
väl och befinner sig i en position som möjliggör kontroll över förövarens handlingar. Denne kan vara en lärare som stoppar ett slagsmål
mellan två elever, en sambo som övertalar sin partner att inte gå ut
på krogen eller föräldrar som ger ett barn utegångsförbud. Slutligen,
kontrollmekanismen för platser, en s.k. ”place manager”, är en
person med ansvar för att kontrollera beteenden på en specifik plats.
Det kan röra sig om en väktare i tunnelbanan, en busskonduktör, en
bibliotekarie, en vaktmästare etc. (Braga 2008 s. 28–29).
För POP innebär detta att problem kan undvikas eller bli mindre
sannolika om man lyckas påverka ett eller flera element i brottstriangeln. Det rör sig här om att analysera samtliga ”sidor” av
triangeln för att få en bättre förståelse för när brottslighet (eller

8

Cohen och Felsons rutinaktivitetsteori utgår ifrån att brottslighet uppstår som resultat av 1)
en motiverad förövare, 2) ett lämpligt objekt/offer, och 3) avsaknaden av kapabla väktare
(Cohen och Felson 1979).
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andra problem) uppstår. Att hantera och lösa problem handlar därefter om att manipulera de faktorer som ger upphov till problemen
(Reisig 2010 s. 3; se även Rogers 2009 s. 213–214).

4.3

SARA – en vidareutveckling

Goldsteins tankegångar kom att vidareutvecklas av Eck och Spelman
(1987), ett arbete som mynnade ut i SARA-modellen, ett analytiskt
ramverk för problemlösning. SARA står för scanning, analysis,
response, assessment. I ett första steg ska polisen skanna efter potentiella problem (steg 1: ”scanning”). Förutom att utgå från
polisens egna observationer ska denna process genomföras i samarbete med övriga samhällsaktörer, såsom skolan, näringslivsorganisationer, socialtjänsten och grannsamverkansgrupper (Lab 2016 s.
215–216). När all information samlats in vidtar en analys för att
identifiera lämpliga åtgärder (steg 2: ”analysis”). I tredje steget
utvecklas och implementeras åtgärderna (steg 3: ”response”) för att
lösa problemen. Slutligen görs en utvärdering (steg 4: ”assessment”)
av hur väl interventionen löste problemet.
Samtidigt som SARA-modellen lovordats för sin tydlighet har
den mött kritik från olika håll. Enlig Sidebottom och Tilley (2011)
mynnar kritiken bland annat ut i att:
1) SARA-modellen förenklar den komplicerade process som är
nödvändig för att POP ska kunna implementeras väl,
2) SARA underskattar värdet av samverkan i problemlösning,
3) medan SARA framstår som en mekanisk linjär process, menar
kritiker att den är betydligt mer icke-linjär, dvs. att stegen kan
genomföras i olika ordning,
4) SARA är för flexibel och otydlig, vilket gör att väldigt mycket kan
inbegripas under dess paraply (Sidebottom och Tilley 2011s. 4).
Utvärderingar av SARA ger även vid handen att implementeringen
av SARA-modellen oftast är inadekvat (Reisig 2010 s. 3–4). I relation till detta konstateras att de steg som SARA-modellen förordar
utgör en tidskrävande process. Vissa kritiker ifrågasätter också om
polisen har kunskaper, förmåga eller tid att implementera SARAmodellen på ett adekvat sätt (Cordner och Biebel 2005 s. 155–156).
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POP ställer höga krav på enskilda polisanställdas förmåga, och
kanske i synnerhet deras analytiska kompetens för att identifiera,
undersöka och, i förlängningen, lösa problem (Read och Tilley 2000
s. 28–29).

4.4

POP i ett komparativt perspektiv

En av POP:s utgångspunkter är alltså en kritik mot det reaktiva
arbetssätt som präglar konventionellt polisarbete. Här förordas således ett proaktivt angreppssätt (Rogers 2010 s. 295). Detta betyder
dels att polisens interventioner ska förhindra framtida skador,
snarare än att enbart hantera befintliga skador, dels att polisen ska
uppmärksamma när samhällsproblem inte åtgärdas tillräckligt, och
förmå andra aktörer att dela på ansvaret (Scott 2000 s.12). Samtidigt
måste man komma ihåg att det finns samhällsuppgifter som inte kan
handhas av någon annan än polisen. Detta gäller t.ex. utredning av
brott, användning av tvångsmedel etc. Polisen kan alltså samarbeta
med andra aktörer men måste ta ansvar för sin unika roll i samhället9.
Härutöver kan det påpekas att POP uppvisar stora likheter med
situationell brottsprevention (Weisburd och Eck 2004 s. 46). Liksom
POP söker den situationella brottspreventionen identifiera och
analysera väl avgränsade problem (t.ex. hot spots10) i syfte att få
kunskap om deras orsaker, och därifrån utveckla lösningar samt
utvärdera effekten av de åtgärder som implementeras. Som Clarke
(1997a) påtalar, skiljer sig dock POP från situationell brottsprevention genom sitt särskilda fokus på polisens funktion, med sitt nya sätt
att organisera och hantera polisarbetet, brottsrelaterat eller inte. Den
situationella brottspreventionen förstår Clarke, å andra sidan, som
en uppsättning metodiker för att hantera specifika brottsalstrande
situationer, som vänder sig till både offentliga och privata aktörer
(Clarke 1997a s. 16). Det kan hävdas att situationell brottsprevention är en form av POP som inriktar sig på att förebygga brott genom
att påverka tillfällesstrukturen.
Eftersom POP kan och bör utgå ifrån lokalsamhället dras oftast
kopplingar även till community policing, då båda betonar vikten av
polisiärt samarbete med lokalsamhället i brottspreventivt syfte (Lab
9

Det bör kanske påpekas att även andra aktörer har sina unika roller i den sortens samarbete.
T.ex. är det endast socialtjänsten som kan omhänderta barn.
10
Geografiskt avgränsade platser där brottsligheten koncentreras.
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2016 s. 217). Metoderna skiljer sig dock genom att involvering av
invånare och samarbete mellan lokalsamhället och polisen, som är
grundförutsättningen för community policing, varken är centrala
eller nödvändiga för POP – utan snarare utgör en av flera olika
fasetter (Reisig 2010 s. 9). Häri finns även den konceptuella skiljelinjen mellan brottsprevention inom community policing och
problemlösning inom POP. POP:s förespråkare framhåller även dess
analytiska metodik och tonvikten på evidensbaserade praktiker
(Cordner och Biebel 2005 s. 158) – till skillnad från community
policing som Clarke (1997b s. 23) menar definieras a priori snarare
än efter en omsorgsfull genomgång av läget.

4.5

Utvärdering av POP

Förespråkare av POP menar att denna metod är mer effektiv för att
minska brott och social oro än andra polisiära metoder, och att den
dessutom är mer kostnadseffektiv (Scott och Kirby 2012 s. 16). Det
empiriska underlaget ger dem i stort sett rätt. På det stora hela har
POP-interventioner visat sig kunna minska eller förebygga en rad
olika problem. Samtidigt ska det påpekas att effekterna tenderar att
vara modesta, som i all prevention. Detta framkommer bland annat
i Weisburds m.fl. genomgång av experimentella och kvasiexperimentella studier av POP. Den genomsnittliga minskningen i
brottslighet och social oordning låg på drygt 44 procent (Cohens d
= .126), samtidigt som vissa studier inte kunde uppvisa någon effekt
alls. I de utvärderingar som påvisade svagare resultat var ofta
implementeringen av interventionerna otillräcklig11 (Weisburd m.fl.
2012 s.153, 162). En åtgärd som Weisburd och Eck lyfter upp som
lovande, är s.k. hot spot policing, vilket innebär att polisen aktivt
identifierar specifika platser där brottsligheten är koncentrerad och
omlokaliserar sina resurser dit (Weisburd och Eck 2004 s. 46).
En av studierna antyder att POP liksom community policing kan
medföra en minskning i våld, inklusive mord (White m.fl.2003 s.
220). Liknande fynd har även visats i andra studier (se t.ex. Braga
1999), liksom ett reducerat antal skjutningar och annat vapenrelaterat våld (Braga m.fl. 2018). POP har även visat sig kunna
integreras med andra typer av interventioner i syfte att minska
11

Åter igen i likhet med andra brottspreventiva åtgärder.
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allvarliga våldsbrott begångna av gäng och andra kriminellt aktiva
grupper, liksom återfallsbrottslighet samt brottslighet och social oro
kopplade till gatuförsäljning av droger. Sådana program fokuserar på
underliggande brottsalstrande processer genom att samla resurser
inom rättsväsendet, lokalsamhället och socialtjänsten. De brottspreventiva strategierna utgår ifrån att förändra upplevelsen av risk
för sanktioner samtidigt som de också försöker påverka människors
beteende genom att mobilisera samhällskraft och öka polisens
legitimitet (Braga, Weisburd och Turchan 2018 s. 206).
Även för drogrelaterad brottslighet har POP visat sig ha viss
potential (se t.ex. Weisburd och Green 1995; Mazerolle m.fl. 2006).
POP-strategier framstår som synnerligen framgångsrika när de
jämförs med de konventionella ”aggressiva” polisstrategierna som i
hög grad baseras på polisrazzior (s.k. ”crackdowns”), vilket Corsaro,
Brunson och McGarrell (2009 s. 1086–1087) menar har såväl sämre
som kortvarigare effekt. Istället framhålls POP-strategier som avsevärt mer framgångsrika för att stävja narkotikabrottsligheten. Detta
involverar en uppsjö av olika taktiker designade att hantera problem
i olika kontexter. En metaanalys av Mazerolle m.fl. av olika polismetoders effekter på drogrelaterad brottslighet fann att POP var
mer effektiv än andra metoder för att hantera drogbrottslighet.
Däremot fann de inga skillnader gällande brott mot person eller
egendomsbrottslighet (Mazerolle 2006 s. 424).
Även Hope (1994) påtalar POP:s betydelse för att bekämpa
narkotikaförsäljning. I detta fall fungerade polisen som en betydelsefull katalysator för förändring. Medan andra myndighetsaktörer var
beredda att agera så var det lokalpolisen som, genom sin lokala
placering och sitt decentraliserade arbetssätt, låg närmast problemen
i närområdet. Hope menar att den kanske viktigaste dimensionen
hos problemorienterat polisarbete ligger i polisens möjligheter att
hantera och koordinera åtgärder på lokal nivå (1994 s. 27–28).
Samtidigt finns det studier där POP-program misslyckats med att
uppvisa positiva resultat eller där effekterna varit små (Carson och
Wellman 2018 s. 158; Gill m.fl. 2018). Likaså föreligger även här en
risk för ”displacement”, det vill säga en förflyttning av brottslighet
eller problem till andra områden. Detta var exempelvis fallet i ett
POP-program vars syfte var att minska drogförsäljning, vilket Hope
(1994 s. 17) rapporterar om. Samtidigt visar Weisburd och Green
(1995 s. 718) att POP-initiativ för att minska drogbruk också kan
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leda till att de goda effekterna sprids till andra områden, s.k.
”diffusion of benefits”.
Förespråkare för POP menar att man vid utvärderingar av
metodens effektivitet bör ha en helhetssyn snarare än att stirra sig
blind på kvantitativa resultat. Eftersom fokus ligger på att hantera
problem, snarare än symptom på problem, måste utvärderingarna av
interventionerna ha en bredare syn än enbart minskningar i antalet
incidenter eller andra utfall som vanligen används för att mäta
polisens effektivitet (Lab 2016 s. 216). En interventions långsiktiga
framgång bör snarare bedömas utifrån huruvida problemet har
försvunnit, förhindrats eller hanterats på ett sådant sätt att resurser
inte längre krävs för att hantera det (Rogers 2009 s. 216). Positiva
effekter av POP kan också bedömas utifrån en minskning av skador
som följer av ett problem, förmågan att svara på ett problem på ett
mer etiskt sätt, ifall ansvaret för att lösa ett problem har kunnat
förflyttas till en aktör som är bättre lämpad för att ta hand om det,
och liknade (Scott och Kirby 2012 s. 40). Utifrån detta menar
förespråkare för POP att vissa problem är lättlösta och kan försvinna
enkelt, medan andra är av en mer komplex och därmed svårhanterlig
karaktär, varför det endast är realistiskt att förvänta sig mindre
förbättringar (ibid s. 42). Det handlar således om en kontextuell
känslighet när POP:s framgångar och effektivitet ska bedömas.
Utvärderingar av POP har kritiserats för att programmen inte
implementerats tillräckligt, vilket också, som nämnts, delvis kan
förklara de svaga resultaten. POP-projekten, när de implementeras i
verkligheten, ser inte alltid ut som man ursprungligen hade planerat.
Som en stor fallstudie över implementeringen av POP i Colorado
Springs visar, ser patrullerande poliser som sin huvuduppgift att
svara på anrop och ägna sig åt traditionellt polisarbete, snarare än att
utföra komplexa analyser (Maguire, Uchida och Hassell 2015 s. 89–
90). Utöver detta är flera studier av POP behäftade med metodologiska svagheter, såsom avsaknaden av jämförelsegrupper såväl som
jämförelser i tid (före och efter mätningar), eller att programmens
effekter på brott mäts på ett alltför ytligt sätt (Carson och Wellman
2018 s. 143). Liksom många andra brottspreventiva program
tenderar även POP-projekten att ha en begränsad varaktighet, med
resultatet att de problem som är i fokus för interventionen återkommer när projektet avslutats (Read och Tilley 2000 s. 23). De som
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förordar POP brukar därför lägga vikt vid att interventionerna ska
ha ett långsiktigt perspektiv.

4.6

Problem med POP?

Samtidigt som POP kan ha positiva effekter på brottslighet och
andra sociala problem finns det, som vid i princip alla förändringar
som genomförs i samhället, en risk för icke avsedda effekter (Scott
och Kirby 2012 s. 35). Liksom andra brottspreventiva ansatser måste
program inom POP förhålla sig till den ovan nämnda risken för
”displacement”, dvs. att kriminaliteten flyttar t.ex. till andra
områden eller andra tider på dygnet (se Lab 2016 s. 106). Detta
skulle kunna innebära att åtgärder mot ett specifikt problem eller en
viss typ av incidenter resulterar i att problem/incidenter av andra slag
kommer upp till ytan istället. Om polisen t.ex. är proaktiv i att vidta
åtgärder för att förhindra flertalet butiksstölder kan det underliggande problemet (t.ex. marginalisering, segregation, klassklyftor)
ta sig uttryck i en annan typ av brott (t.ex. i form av ökade personrån
eller vandalisering). Det finns emellertid forskning som visar att
problem med displacement åtminstone i vissa sammanhang är
betydligt mindre än man befarat. Detta gäller t.ex. hot spots policing
(Weisburd m.fl. 2012; Weisburd 2016).
Ytterligare ett bekymmer för den som implementerar POP är att
det kan vara svårt att veta om förändringar i brottsligheten orsakats
av de genomförda programmen eller av andra, externa omständligheter. Detta är ett vanligt problem för försöksverksamheter som
genomförs ”ute i samhället”. Dessa kan delvis hanteras genom val av
lämplig utvärderingsmetodik. Vidare menar Scott och Kirby (2012
s. 35) att förändringar i miljön eller dylikt kan öppna upp för andra
problem och skapa nya möjligheter för brott.
Man bör också kunna förhålla sig till att problem kan uppstå på
olika samhällsnivåer, och finnas på vissa nivåer men inte på andra.
Till exempel kan POP appliceras på lokal nivå, utan att det finns en
förståelse för hur dessa interventioner är relaterade till en regional
eller nationell nivå. I vissa fall är samordning och samarbetsprojekt
som företas på lokal nivå otillräckliga, och vad som krävs är istället
åtgärder på en högre nivå (Read och Tilley 2000 s. 29). Problemet
kan också vara det motsatta: att problem som identifierats på
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nationell nivå förutsätts återfinnas även på lokal nivå utan att så
nödvändigtvis är fallet (ibid s. 23). Detta aktualiserar också frågan
om i vilken mån polisen kan förväntas lösa eller ens påverka de
underliggande faktorer bakom brott och sociala problem. Att
polisen ska lyckas lösa de underliggande problemen med exempelvis
marginalisering eller segregation framstår här som orealistiskt, vilket
också Goldstein (1979 s. 243) medger. Sådana problem har strukturella orsaker och lösningarna på dessa problem torde istället återfinnas på en regional, nationell eller, till och med, global nivå.
Clarke (1997a s. 35f) belyser även hur tillämpningen av POP
väcker frågor avseende ansvaret för olika problem. Ska polisen till
exempel ta fullt ansvar för ett problem när en annan aktör, som har
förmågan att underlätta en lösning av problemet, vägrar samarbeta?
Som ett exempel nämner Clarke att en butiksägare för att minska
sina kostnader, kan välja att förlita sig på polisens hantering av
återkommande snatterier istället för att själv sätta in preventiva
åtgärder såsom att installera övervakningskameror. Ska polisen i så
fall arbeta lika mycket för att lösa problemet? Här menar Clarke att
polisen alltid måste hållas ansvarig för brottslighet och andra
problem som skadar ett samhälle, även när andra aktörer är likgiltiga
inför det eller inte samarbetar. Polisen kan inte enligt Clarke (1997a
s. 37)” go on blaming others, or society in general, for crime problems
that persist in their jurisdictions.” Istället måste polisen vara beredd
att ta sig an den krävande uppgiften att analysera lokala brottsproblem och enträget implementera lösningar för att POP ska kunna
vara framgångsrik.
Avslutningsvis måste påpekas att polisens uppdrag även avser
akuta interventioner. Det finns alltså en konkurrens om resurser
mellan det POP-relaterade proaktiva uppdraget och det reaktiva
uppdraget (Knutsson 2003 s. 7). Jag återkommer till denna fråga.

4.7

POP i Sverige

I Sverige började problemorienterat polisarbete omnämnas i olika
styrdokument rörande polisens arbete i början av 1990-talet, först
som en metod för närpolisarbete och sedan, från början av 2000talet, som ett allmänt sätt att tänka och arbeta inom den svenska
polisen (Hedin 2002; Knutsson 2003; Knutsson och Søvik 2005). I
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dag anses POP vara ett etablerat arbetssätt inom den svenska polisen
(Riksrevisionen 2010 s. 23).
År 2006 publicerar Rikspolisstyrelsen på svenska boken ”Bli en
problemlösande brottsanalytiker i 55 steg”. Boken är skriven av två
framstående kriminologer och polisforskare, Ron V Clarke och John
Eck, som har omfattande kunskaper om polisarbete i Storbritannien
och USA. De svenska redaktörerna har gjort en del anpassningar till
svenska förhållanden. Boken utgör en mycket pedagogisk handledning för hur man ska arbeta med POP på något mera avancerad
nivå. Den riktar sig främst till brottsanalytiker men bör också kunna
användas i andra delar av den polisära verksamheten. Steg för steg får
läsaren lära sig varför det konventionella polisarbetet inte kan förväntas ge stora effekter, hur man analyserar brottsproblematiken,
hur man utformar åtgärder och implementerar dessa och kanske det
mest eftersatta inom polisverksamheten, hur man kritiskt utvärderar
effekter av de vidtagna åtgärderna, sammanställer resultat och
presenterar dem på ett klart, enkelt och slagkraftigt sätt.
Det finns alltså en hel del tecken på att POP verkligen har fått
genomslag inom svensk polis, i alla fall när det gäller brottsprevention. POP nämns som en naturlig metod för polisens arbete i några
skrifter från Brottsförebyggande rådet (Brå) redan från början av
2000-talet. Brå (2001) utvecklade t.ex. en lokal uppföljnings- och
prognosprocedur för polisens problemorienterade arbete mot brott
(LUPP). Mitt intryck, som bygger på de genomförda intervjuerna,
är dock att man inte nämner metoden särskilt ofta i det dagliga
arbetet på fältet. Detta innebär inte automatiskt att POP-tänkandet
inte förekommer i det moderna polisarbetet, det gör det av och till,
men man tänker inte på detta just som POP.
Skriften ”Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete”, som
nyligen gavs ut av Brå, Polismyndigheten och Sveriges kommuner
och landsting (2018), bygger i stor utsträckning på POP-tänkandet
utan att begreppet nämns i texten. Även i diverse skrifter från
Polismyndigheten framgår det att den svenska polisen bör arbeta
problemorienterat. Söker man på Polismyndighetens webbplats
hittar man dock begreppet ”problemorienterat” endast sex gånger,
då vanligen kopplat till någon form av lokal polisinsats.
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Inte heller hittar men begreppen POP eller problemorienterat
polisarbete om man går igenom Brå:s genomgång av svensk polisforskning från 2018 (Brå 2018a), även om en del projekt som
beskrivs bygger på POP-tänkandet.
POP förutsätter alltså att verksamheten är målstyrd. Målet är då
ofta lokalt och mycket konkret och har vanligen det övergripande
syftet att minska problem (främst brottsligheten), öka tryggheten
samt klara upp brott och ge service till medborgarna. Verksamheten
är inriktad på att utifrån problembeskrivningar och analys finna och
implementera metoder för att på bästa sätt uppnå dessa mål. Av den
ovan sammanfattade ESO-rapporten från 2010 framgår att förutsättningarna för målstyrning och därmed problemorienterat polisarbete vid undersökningstillfället var begränsade. I den här rapporten ska jag undersöka hur situationen ser ut i dag, efter nästan tio år
och en stor verksamhetsreform.
Det bör kanske här poängteras att målstyrning kan förväntas vara
en ovanligt lämplig styrmetod just för den typ av verksamhet som
bedrivs inom polisen. Trots den uniformerade och hierarkiska
organisationen utgör polisen (i stora delar av sin dagliga verksamhet)
en klassisk form av vad Lipski (2010) kallar för street level bureaucracy, det vill säga en organisation i vilken den enskilde tjänstemannen ”på gatunivån”, dagligen fattar självständiga beslut rörande
olika typer av mer eller mindre komplicerade problem. Organisationer av den typen kan förväntas uppnå högre effektivitet med ett
större inslag av målorientering (där verksamheten initieras underifrån/med anledning av existerande behov av problemlösningar) och
ett mindre inslag av orderstyrning (där verksamheten initieras och
styrs genom detaljerade direktiv som kommer från toppen av
hierarkin).
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Både Riksrevisionen (2010) och polisens internrevision (2016) har
granskat polisens brottsförebyggande verksamhet och kommit med
allvarlig kritik. Som svar på denna kritik har Polismyndigheten
startat ett projekt rörande polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (Polismyndigheten 2017c). I en projektplan
skriver man bl.a.:
”I jämförelse med polisens övriga verksamhetsområden, t.ex. utredning och
lagföring, så saknar polisen ett tydligt processägarskap inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.” (Ibid.).

Syftet med det aktuella projektet är bl.a. att arbeta fram nya
definitioner på polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete (istället för de definitioner som florerar i dag, se nedan), lösa
frågan om processägarskapet samt öka förutsättningarna för tydligare styrning, uppföljning och utvärdering av den typen av verksamhet. Projektet planeras vara avslutat i slutet av 2019.
Som framkommit ovan är polisens uppdrag att förebygga brott
centralt både när man studerar den gällande lagstiftningen, läser om
regeringens intentioner när det gäller rättsväsendet och när man tar
sin utgångspunkt i Goldsteins (1979, 2015), problemorienterade
polisarbete (POP). Både i lagstiftningen och hos Goldstein markeras
att det förebyggande uppdraget ska uppfattas i en vid mening. I
polislagen skriver man att polisens uppdrag omfattar inte bara brott
utan även ”andra störningar i den allmänna ordningen eller säkerheten” och att polisen ska ”lämna allmänheten skydd” (SFS
1984:387). När det gäller POP framhåller Goldstein (1979) att
många av allmänhetens kontakter med polisen inte rör brott (dvs.
handlingar som enligt brottsbalken eller annan lag är belagda med
straff) utan innefattar andra olika bekymmer och problem som
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allmänheten har och som kräver sin lösning. Goldstein (ibid.)
framhåller också att om polisen löser dessa problem i tid kan många
brott förebyggas. Det kan nämnas i detta sammanhang att en förhållandevis ny gren inom kriminologin, s.k. “peacemaking criminology” (Pepinsky och Quinney 1991), ser just konfliktlösning
(både när det gäller stora konflikter mellan stater eller folkgrupper
och små konflikter mellan människor) som en central brottsförebyggande metod.

5.1

Definition av brottsprevention

I en rapport från Rikspolisstyrelsen och Brottsförebyggande rådet
från 2011 (Polisen och Brå 2011), som är en avrapportering av
regeringsuppdraget rörande polisens strategiska brottspreventiva
arbete, konstaterar man att polisen inte tillämpade någon enhetlig
definition av det brottsförebyggande uppdraget. Man konstaterar
också att polisen inte hade några teoretiska utgångspunkter för detta
arbete.
Den definition som enligt rapporten ofta tillämpades inom
polisen var:
”Aktiviteter som Polisen genomför i samverkan med andra aktörer eller
självständigt i syfte att förhindra eller försvåra genomförandet av brott,
brottslig verksamhet eller ordningsstörningar.” (ibid s. 18)

Efter en längre diskussion föreslår man en ny definition:
”Polisens brottsförebyggande arbete är sådana aktiviteter som polisen
genomför eller aktivt deltar i med det primära syftet att förhindra att brott
begås.” (ibid. s. 17).

Denna formulering är numera fastställd som Polismyndighetens
definition av brottsförebyggande arbete.
Man kan konstatera att det finns både likheter och skillnader
mellan de ovan nämnda polisiära definitionerna av brottsprevention
och de definitioner som används inom kriminologisk forskning.
Wikström och Torstensson (1997) föreslår t.ex. följande definition
av brottsprevention:
”…interventioner i mekanismer (åtgärder) som på kort eller lång sikt leder
till att antalet brott minskar genom (1) att individens benägenhet att begå
brott minskar eller (2) att förekomsten av situationer som bidrar till
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individens motivation att begå brott minskar.” (Wikström och
Torstensson 1997 s.18).

I de nyare definitionerna av brottsprevention anser man vanligen att
även förebyggande av rädsla för brott ska inkluderas. Så t.ex. föreslår
Lab (2016) i åttonde upplagan av sin bok Crime Prevention:
Approaches, Practices, and Evaluations följande definition:
“…crime prevention entails any actions designed to reduce the actual level
of crime and/or the perceived fear of crime.” (Lab 2016 s. 27).

Den definition som jag kommer att arbeta med i denna rapport är
ganska lik Labs:
”Brottspreventiva är sådana åtgärder och förhållanden som minskar
sannolikheten för att brott begås och/eller som reducerar skadeverkningar
av brott.” (Sarnecki 2015).

Min utgångspunkt är att syftet med kriminalpolitiken måste vara att
medborgarna ska skyddas från skador som genereras av brottslighet
(ibid.). Dessa skador orsakas av själva brottet; de kan vara fysiska,
psykiska eller sociala. Statens ansvar här bör i första hand vara att
förhindra att brott begås och skador uppkommer, och om detta
misslyckas, se till att minimera skadorna av brottet genom att
brottsoffret i möjligaste mån återupprättas och kompenseras för
dessa skador.
Men brottsligheten orsakar också indirekta skador, inte minst
genom den individuella och kollektiva rädsla för brott som påverkar
människornas välbefinnande. Det är därför naturligt att åtgärder
mot brott och åtgärder mot rädsla för brott (alltså åtgärder som
skapar trygghet) är logiskt kopplade till varandra. Det är emellertid
inte självklart att effektiva åtgärder som förebygger brott också är
effektiva mot rädslan för brott12. Heber (2007) har visat att ett
samband mellan faktisk utsatthet för brott och rädsla för brott inte
är någon självklarhet (se vidare i kapitlet om trygghetsuppdraget).

12

Och omvänt, åtgärder mot rädslan förebygger inte automatiskt brott.
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”Nothing works” och ”What works?”
Brottspreventionens historia

Låt oss dock ta ett steg tillbaka. Synen på polisens förmåga att
förebygga brott har varierat över tid och kritiken mot polisens sätt
att arbeta och presentera sitt arbete utåt har periodvis varit mycket
hård. En av de hårdaste kritikerna är en känd polisforskare vid namn
David Bayley. I hans bok från 1994 står det bl.a. (min översättning):
The police do not prevent crime. This is one of the best kept secrets of
modern life. Experts know it, the police know it, but the public does not
know it. Yet the police pretend that they are society’s best defense against
crime and continually argue that if they are given more resources, especially
personnel, they will be able to protect communities against crime. This is a
myth. (Bayley 1994 s. 3).

Denna ståndpunkt var faktiskt ganska okontroversiell en gång i
tiden (även om Bayley framför den något sent). Den var nämligen
väl förenlig med den generella pessimism inför samhällets förmåga
att förebygga brott och andra sociala problem som spred sig främst
på 1970- och 1980-talet. Ursprunget till detta pessimistiska synsätt,
kallad för ”nothing works”, anses finnas i en artikel av den amerikanska forskaren Robert Martinson (1974). I den numera klassiska
artikeln, som handlar om fängelsereformen i USA 1974 (alltså vid en
tidpunkt då fångpopulationen just börjat öka i landet) ställer
Martinson frågan ”What Works?” när det gäller rehabiliteringsprogram inom kriminalvården. Hans svar är:
“…with few and isolated exceptions, the rehabilitative efforts that have been
reported so far have had no appreciable effect on recidivism” (ibid. s.25).

Samtidigt konstaterar han att ytterst få behandlingsprogram utvärderas med vetenskapligt hållbara metoder. Dåligt genomförda utvärderingar tenderar att komma fram till slutsatsen att det program
som utvärderas ger avsedda effekter, men strikt vetenskapligt
genomförda utvärderingar visar mycket sällan på positiva resultat.
Flera metaanalyser publicerade kort efter Martinsons artikel kom
fram till liknande resultat när det gäller olika typer av brottsförebyggande åtgärder (t.ex. Lipton m.fl. 1975; Wright och Dixon 1977).
Denna skeptiska hållning till möjligheterna att förebygga brott
(främst genom behandling men även generellt) förstärktes vid den
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tiden av en omfattande juridisk kritik mot den s.k. behandlingsideologin13, som även uppfattades som orättvis och rättsosäker (Brå
1977). I Sverige har denna kritik så småningom bl.a. lett till 1989 års
ändringar i Brottsbalken. Enligt den nya synen, som fick sitt uttryck
i vår strafflag, motiverades inte längre straffet av dess preventiva
(alltså brottsförebyggande) effekter, utan istället av den brottsliga
handlingens straffvärde (Träskman 2003).
Man kan hävda att denna pessimistiska syn på samhällets möjligheter att förebygga brott har spritt sig till många områden inom
samhällsvetenskap och politik, inte minst när det gäller synen på
polisens förmåga att effektivt förebygga brott. Citatet av Bayley
(1994) ovan utgår från samma negativa syn på prevention. Konsekvensen av detta synsätt skulle alltså vara att polisens uppgift är att
se till att den som är skyldig till brott grips så att rättvisa kan skipas
genom ett, i proportion till brottet, lämpligt straff. Jag vill hävda att
det starka fokus på brottsuppklaringen och brottspreventionens låga
status inom polisen, som ännu i dag kan observeras (se nedan), delvis
är ett resultat av detta sätt att tänka.
Nothing works doktrinen måste dock omprövas inom kort.
Martinson, som har startat denna kritik, har i en artikel från 1979
nyanserat sin hållning och framhållit att det visst fanns behandlingsprogram som gav avsedda resultat. Andrews m.fl. (1990) kom fram
till slutsatsen att behandling definitivt har avsedda effekter på
återfall. Kravet är emellertid att behandlingen anpassas till de behandlade individernas behov. Särskilt goda förutsättningar för framgång anses tidiga åtgärder ha (Farrington och Welsh 2006;
Farrington och Koegel 2014).
Den forskare som kanske oftast åberopas som representant för
den nya, mer behandlingspositiva synen är Mark Lipsey. Han
genomförde en metaanalys som omfattade ca 600 utvärderingsstudier av brottsförebyggande insatser som höll en acceptabel metodologisk standard. Resultaten visar att många behandlingsåtgärder
riktade till unga lagöverträdare har positiva effekter, även om det
sällan rör sig om dramatiska förbättringar (Lipsey 1992, 1995).
I dag hävdar majoriteten av forskare verksamma inom fältet att
behandling och andra preventiva åtgärder ofta ger önskade resultat
(för genomgång av svensk forskning se bl.a. Daleflod 1996,
13

En term som användes flitigt i den politiska debatten när man ville diskreditera behandling
som en brottsförebyggande metod.
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Andreasson 2003). Den nya synen har lett till att slutsatsen nothing
works fått omformuleras till frågan what works? Hållningen till
behandling och andra brottsförebyggande åtgärder har emellertid
blivit mer skeptisk. Långt ifrån alla åtgärder ger avsedda effekter.
Det finns knappast anledning att återgå till den gamla, naiva
hållningen, som skulle kunna uttryckas som att ”anything works”.
Således är det föga troligt att projekt som inte bygger på en
gedigen teoretisk grund, som saknar utbildad personal, som saknar
struktur, som är kortvariga, som innehåller element som skrämmer
eller förnedrar klienten samt som inte bygger på en noggrann analys
av problemet etc. kan ge avsedda resultat.
Man har alltså med hjälp av vetenskapligt hållbara utvärderingar
(och metaanalyser som bygger på ett stort antal sådana utvärderingar) kunnat urskilja förebyggande metoder som bevisligen fungerar, sådana som bevisligen inte fungerar och sådana där det
fortfarande inte finns tillräckligt god evidens om deras effektivitet,
men som kan anses vara lovande; eller uttryckt som i en rubrik på en
rapport till USA-kongressen om brottsförebyggande åtgärder: What
works, what doesn’t, what’s promising in crime prevention (Sherman
m.fl. 1998).
Denna korta sammanfattade historik av synen på brottsprevention och i synnerhet effekterna av olika typer av behandlingsåtgärder,
som syftar till att förebygga brott, avser framför allt åtgärder utanför
polisväsendet. Det skulle kunna sägas handla om åtgärder som
vanligen äger rum i slutet av den rättskedja i vilken polisiära insatser
utgör en början. Resonemanget har alltså dubbelt intresse för den
här förda diskussionen. Det visar att polisens brottsutredande arbete
ingår i (utgör början av) en process som på sikt kan ha brottsförebyggande effekter genom t.ex. behandling av lagförda personer14
inom eller utanför kriminalvården (t.ex. på ungdomsinstitutioner
eller inom psykiatrin). En annan aspekt är att synen på möjligheterna
att arbeta brottspreventivt, som beskrivits ovan, har haft betydelse
även för hur man ser på brottsprevention inom polisen. Slutsatsen är
att det senaste årtiondets mer optimistiska syn på samhällets
möjligheter att förebygga brott, också bör ha betydelse för polisen.
14

För personer under 15 år som inte är straffmyndiga kan polisarbetet leda till att de utan
lagföring remitteras till socialtjänsten. För dessa personer är olika behandlande/preventiva
åtgärder standard. Polisens roll som den myndighet som oftast upptäcker problem är mycket
central. Ju tidigare problem upptäcks, desto större möjligheter för framgångsrik behandling.
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Evidensbaserat polisarbete

Huvudförfattaren till ovan nämnda rapport om brottsprevention i
stort, Lawrence Sherman, som huvudsakligen specialiserat sig på
polisforskning, framhåller ofta betydelsen av evidensbaserade polispraktiker. Sherman (2013 s. 1) sammanfattar sin syn på evidensbaserat polisarbete på följande sätt:
”Evidence-based policing is a method of making decisions about ´what
works´ in policing: which practices and strategies accomplish police
missions most cost-effectively. In contrast to basing decisions on theory,
assumptions, tradition, or convention, an evidence-based approach
continuously tests hypotheses with empirical research findings. While
research on all aspects of policing grew substantially in the late twentieth
century, the application of research to police practice intensified in the early
twentyfirst century, especially for three tasks that make up the “triple-T”
strategy of policing: targeting, testing, and tracking. Evidence-based
targeting requires systematic ranking and comparison of levels of harm
associated with various places, times, people, and situations that policing
can lawfully address. Evidence-based testing helps assure that police neither
increase crime nor waste money. Tracking whether police are doing what
police leaders decide should be done may grow most rapidly in coming years
by the use of GPS records of where police go and body-worn video records
of what happens in encounters with citizens.”

Det är uppenbart att Shermans tänkande utgör en utveckling av
Goldsteins (1979, 2015) POP. En viktig utgångspunkt för evidensbaserat polisarbete är kriminologisk forskning som bl.a. visar att
brottsligheten är ojämnt fördelad med avseende på vilka individer
som begår brott, platser/tider där/då brotten begås, samt vilka
individer som utsätts för brott. Eftersom kriminologi under lång tid
främst varit koncentrerad på brottsförövarna är kunskapen om att
ett fåtal individer står för en oproportionerligt stor andel brott sedan
länge etablerad inom ämnet (Wolfgang Ferracuci 1967; Persson
1980; Sarnecki 1985b).
När det gäller koncentrationen till offer och platser/tider har
utvecklingen av datatekniken gjort det möjligt att se brottslighetens
rumsliga fördelning (Reiss 1980). Farrell (1995) har lämnat viktiga
bidrag till beskrivningen av fenomenet ”multiple victimisation”, dvs.
det förhållandet att risken att på nytt utsättas för brott ökar med
omfattningen av tidigare utsatthet. Sherman (1995) har visat på en
kraftig koncentration av brott till vissa väl avgränsade geografiska
platser och speciella tider. Weisburd m.fl. (2012) och Weisburd
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(2016) har visat att denna koncentration är förhållandevis konstant
och att insatser på dessa platser inte automatiskt leder till att
brottsligheten flyttas till nya platser (displacement, se ovan). Vidare
visade Sarnecki (2001) genom att kartlägga brottsliga nätverk, att en
majoritet av de personer i ett samhälle som är belastade med omfattande brottslighet är direkt eller indirekt relaterade till varandra
genom gemensam brottslighet (se även Rostami m.fl. 2018).
Alla dessa kriminologiska fynd har lett till utveckling av POPstrategierna. Insikten att brottslighet är starkt koncentrerad till vissa
individer har bl.a. lett till att polisen börjat punktmarkera sådana
individer. Kunskaper om sekundär viktimisering har bl.a. lett till att
polisen gett råd till brottsoffer om vilka åtgärder som behöver vidtas
för att undvika nya angrepp och även förstärkt bevakningen av
tidigare utsatta platser. Kunskaper om nätverk har bl.a. lett till att
polisen börjat noggrant kartlägga kriminella nätverk och fokusera
sina insatser på individer med centrala positioner i dessa.
Största polisiära betydelse har dock fått insikten om brottslighetens koncentration till vissa väl avgränsade platser och tider. I dag
är ”hot spot policing” en väl etablerad polisiär metod. Det har t.o.m.
utvecklats manualer för hur sådant arbete ska utformas för att ge
störst effekt. Exempelvis tycks effekten vara större om polisen
besöker platsen regelbundet istället för att befinna sig på platsen hela
tiden (Weisburd och Telep 2014).
5.3.1

New York-framgången, COMPSTAT

En viktig faktor när det gäller den ökande optimismen rörande
polisens förmåga att förebygga brott är den dramatiska minskningen
av brottsligheten i New York. Grova brott har där minskat med 80
procent på 20 år. Orsakerna till denna minskning kan knappast
påstås vara helt klarlagda trots omfattande forskning på området.
(t.ex. Blumstein och Wallman 2006). Flera forskare (se t.ex. Zimring
2011) är dock tämligen överens om att en viktig förklaring till denna
nedgång står att finna i förstärkningen och reformeringen av
polisens arbete. New York-polisen (NYPD) har genomfört förändringar i sitt arbete som anses ha ökat dess effektivitet. I stort sett har
förändringar i NYPD:s arbete handlat om en konsekvent tillämpning av POP-metoden. Ett bra exempel på detta är COMPSTAT.
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COMPSTAT (Willis m.fl. 2007) som är en förkortning för
COMParative STATistics, (jämförande statistik) är ett system för
att fortlöpande och systematiskt använda geografiskt baserad
brottsstatistik för att planera polisiära insatser och följa upp dessa.
Alltså att styra verksamheten på basis av de problem som förekommer i den lokala polisens ansvarområde. En viktig aspekt av
COMPSTAT är att den lokala polisen fick ett statistiskt underlag
rörande brottslighetens omfattning och struktur samt inte minst
dess rumsliga och tidsmässiga fördelning, och på basis av dessa
uppgifter fortlöpande kunde fatta beslut om resursallokering. T.ex.
kunde metoden användas för att identifiera ”hot spots” och skicka
polisen till dessa. Man fick också per automatik en återkoppling om
man var framgångsrik med att lösa problem eller inte.
Det finns förstås även kritik mot COMPSTAT. Systemet bygger
på data om rapporterad brottslighet, vilket har den stora nackdelen
att de inte visar brott som inte rapporteras till polisen – dvs. den
stora majoriteten av alla brott som begås. Detta kan i sin tur t.ex.
missgynna vissa socialt utsatta offergrupper som ofta har en låg
anmälningsbenägenhet. Samtidigt kan systemet gynna grupper av
förövare som lyckas dölja sina brottsliga aktiviteter. Försvarare av
metoden påpekar dock att det är bättre med data som, trots vissa
brister, ger en bild av problematiken än inga data alls. Data om
anmälda brott kan också kompletteras med andra uppgifter så att
den sammanlagda bilden blir mera adekvat.
En annan invändning var att alltför hård styrning med statistiska
indikatorer, i synnerhet om man kopplar dessa till ett belönings/bestraffningssystem för personalen (vilket var fallet i New York),
också kan locka till att på olika sätt manipulera statistiken. Enligt
Sherman (2013) har flertalet av NYPD:s lokala chefer avskedats och
ibland även gripits för fusk med statistiken.
Likväl måste COMPSTAT anses vara en stor framgång när det
gäller strävan att i stor skala införa problemorienterat polisarbete.
Fortfarande i dag har COMPSTAT en central roll i hur polisverksamheten styrs i New York. Metoden har också spridits till många
större polisdistrikt i USA. Dock har den, förvånande nog, inte alls
blivit lika stor succé på andra håll i världen, t.ex. i Sverige. Anledningen till detta antyds av Sherman (2013). Han nämner bl.a. att en
uppbyggnad av ett sådant system kräver omfattande resurser när det
gäller både personal och teknisk infrastruktur. En sådan uppbyggnad
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kräver också avsevärda förändringar i polisens arbetsmetoder och
kan därmed möta motstånd inom vissa byråkratiska kretsar. Att
direkt överföra COMPSTAT eller liknande system till t.ex. den
svenska polisiära verksamheten är förstås knappast möjligt. Detta
system har ju utvecklats för de speciella förhållanden som råder i
New York (med, jämfört med svenska förhållanden, mycket hög
brottsnivå15, en stor befolkning koncentrerad på en liten yta, hög
polistäthet etc.). Det måste dock anses vara något förvånande att
under de nästan 25 år som gått sedan COMPSTAT introducerades i
New York har inom den svenska polisen inga seriösa försök gjorts
för att utveckla ett informationssystem som bygger på liknande
principer, men som är anpassat till svenska förhållanden. Tilläggas
kan att den svenska polisen generellt och sedan lång tid lider av ett
underskott när det gäller IT-stöd för verksamheten. Mera om detta
nedan.
Innan jag lämnar frågan om COMPSTAT, en reflektion om själva
tekniken. COMPSTAT introducerades alltså för ett kvarts sekel
sedan. Introduktion av detta system möjliggjordes av en utveckling
av datatekniken. Men den datateknik som systemet byggde på måste
i dag anses vara tämligen antik. Möjligheter att bygga en modern
COMPSTAT som baseras på dagens teknik, tycks på andra håll än
USA, inte ha gått i den takt som den ursprungliga framgången borde
ha lett till. På sista tiden har vissa försök att skapa ett system som i
viss mån liknar COMPSTAT gjorts av Stockholms Stad i samarbete
med polisen. Systemet bygger på att en ”trygghetsrapport” görs en
gång i månaden för var och en av stadens stadsdelar. Data kommer i
huvudsak från polisens data om anmälda brott och händelserapporter men även från andra källor som t.ex. brandförsvaret.
Bearbetningen är standardiserad och snabb så att rapporterna kan
utgöra underlag för operativt arbete t.ex. när det gäller hot spots
(Begler 2018). Det bör kanske noteras att systemet har utvecklats av
en kommunal förvaltning och inte av polisen, även om arbetet har
gjorts i samarbete med Polismyndigheten.

15

Även efter den dramatiska nedgången av dödligt våld i New York och uppgången, under de
senaste åren, i Sverige var, år 2018, antalet fall av dödligt våld i New York, räknat på 100 000
invånare, ca 70 procent högre i än i Stockholm.
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Hur ser poliser i Sverige på det brottspreventiva
uppdraget?

Brå (2013a) har genomfört en omfattande enkätundersökning med
nästan 350 närpolischefer och poliser i yttre tjänst om deras syn på
förebyggande arbete. Brå konstaterar att polisen anser att i det
preventiva uppdraget ingår utöver förebyggande av brott även förebyggande av olyckor, andra skador samt otrygghet. Denna syn är väl
förenlig med grunderna i POP-teorin och den definition av brottsprevention som jag föreslagit ovan.
De vanligaste brottsförebyggande insatserna var enligt respondenterna i nämnd ordning:
1. insatser i trafiken
2. insatser riktade till ungdomar
3. insatser i krogmiljö
4. insatser för att öka den polisiära synligheten
5. insatser i samverkan.
Vid jämförelse med de POP-orienterade brottsförebyggande insatser som nämns i litteraturen framstår de flesta av de ovan uppräknade insatserna som tämligen rudimentära. Ur rapporten är det
svårt att utläsa några mer avancerade ansatser för att hitta och lösa
mer avancerade problem.
Vidare framgick av enkäten:
1. Att många poliser, när det gäller prevention, föredrog att
arbeta med synlighet istället för trafikövervakning.
2. Att brottsförebyggande insatser anses ha låg prioritet och låg
status och att de ofta får stryka på foten till följd av resursbrist.
3. Att det ofta saknas uppföljning när det gäller den typen av
insatser och att en bättre uppföljning som visar på åtgärdernas
resultat tros kunna öka statusen hos uppdraget.
Alla tre påståendena får stöd i våra kvalitativa intervjuer.
Vidare framgår det av rapporten (liksom av våra intervjuer) att
man starkt kopplar brottsprevention till problemorienterat polisarbete och att många chefer vill arbeta problemorienterat, vilket man
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anser att resurserna sällan tillåter. Här kan man se ett uppenbart
dilemma som jag kommer att behöva återkomma till senare i rapporten. Om det förebyggande/problemlösande arbetet är effektivt bör
det, i alla fall på lång sikt, leda till färre brott, alltså även färre
resurskrävande uttryckningar. Hinner man aldrig förebygga, blir
uttryckningarna flera, vilket leder till ännu mindre resurser för att
kunna förebygga.
En annan intressant observation är den organisatoriska och konceptuella åtskillnad man gör mellan den ingripande och utredande
verksamheten å ena sidan och den brottsförebyggande å den andra.
På några av de polisstationer jag besökte tycktes dessa två aspekter
av polisens arbete leva helt separata liv – samtidigt som dessa verksamheter konkurrerar med varandra om resurser. Utfallet är vanligen, som nämnts ovan, att lejonparten av polisens resurser går till
den ingripande/utredande verksamheten, medan den brottsförebyggande/trygghetsskapande verksamheten ofta får nöja sig med det
som blir över. Man säger visserligen i olika sammanhang att den ingripande verksamheten också ska ägnas åt att arbeta förebyggande/trygghetsskapande om det finns tid för detta. Men enligt
uppgifter från våra respondenter sker detta sällan. Eller som en av
våra intervjupersoner uttrycker saken: ”Ibland har vi en kvart över,
och då vill vi vara så effektiva som möjligt när det gäller våra brottsförebyggande åtgärder.” Med sådana åtgärder menade denna respondent bilpatrullering på platser där polisens närvaro kan förhindra
brott och skapa trygghet.
Av Brå-rapporten (ibid.) framgår även att lokala polischefer var
negativt inställda till ”polisens nuvarande arbets- och beslutsmodell”
PUM – en modell som bygger på grunderna i problemorienterat
arbetssätt. Det finns även en negativ inställning till PUM-A, det ITverktyg där arbetet enligt PUM dokumenteras” (ibid. s. 10).

5.5

Hur mycket tid ägnar polisen åt
brottsprevention?

Det visade sig vara svårt att få en bild av hur mycket tid polisen ägnar
åt brottsförebyggande arbete. Denna svårighet kan kopplas till den
generella svårigheten att få en bild av hur polisen använder sin tid.
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Polismyndighetens ledning är medveten om detta problem, Rikspolischefen nämner brister i Polismyndighetens tidsredovisning när
han i slutet av Polismyndighetens Årsredovisning för 2017 räknar
upp fyra ”brister i den interna styrningen och kontrollen vid
Polismyndigheten” (Polismyndigheten 2018a s. 153).
Av Polismyndighetens årsredovisning för 2018 (Polismyndigheten 2019) kan man utläsa att den totala resurstiden för myndigheten under 2018 var 44 263 768 timmar (ibid s. 169). Dessa fördelas
på följande sätt på olika i tabellen redovisade ”arbetsflöden”.
Kärnverksamheten inom rättsväsendet
Gemensam verksamhet16

70 procent
30 procent

De övriga två posterna i tabellen, ”kärnverksamhet utanför rättsväsendet” och ”ej verksamhetskodad tid”, utgör några par promille
av den totala tiden och är inte av intresse här (ibid.).
Brottsförebyggande arbete räknas i Årsberättelsen som en kärnverksamhet inom rättsväsendet och uppges omfatta 9 605 408 timmar, således ca 31 procent av tiden för kärnverksamheten inom rättsväsendet och ca 2117 procent av den totala resurstiden. Som en jämförelse kan nämnas att utredning och lagföring uppgår till ca
39 procent av den totala resurstiden, medan service utgör ca 9 procent.
Förvånande nog innehåller Årsredovisningen för 2018 även
detaljerade uppgifter om vilka tre brottsområden och (sammanlagt)
11 brottskategorier som den brottsförebyggande verksamheten ägnades åt. Det framgår t.ex. att Polismyndigheten år 2018 använde
sammanlagt 3 662 362 timmar för att förebygga våldsbrott,
1 710 671 timmar för att förebygga tillgreppsbrott (exklusive
tillgrepp i butik som man använde 34 454 timmar för att förebygga),
620 787 timmar för att förebygga narkotikabrott och 37 183 timmar
för att förebygga ekonomisk brottslighet etc.
Mina bedömningar, utifrån mina kunskaper om brottspreventivt
arbete inom polisen, leder mig till slutsatsen att den typen av detaljredovisning knappast kan vara tillförlitlig och förmodligen är
16

Med gemensam verksamhet menas ledning/styrning, kompetensförsörjning och stödverksamhet (Polismyndigheten 2018a s. 150)
17
Av Årsredovisning 2018 (Polismyndigheten 2019) framgår att medan den totala timresursen
ökade något under de senaste åren uppvisade antalet timmar som ägnades åt brottsprevention
en viss minskning.
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tämligen meningslös. Om inte annat, måste det vara mycket svårt att
veta vilken typ av brott man förebygger när man t.ex. patrullerar i en
bil eller vidtar ”insatser riktade mot ungdomar” (se ovan).
Av intervjuer med personal som arbetar med brottsprevention
framgår att det ovan redovisade intrycket förefaller vara korrekt: få
av de intervjuade tycktes ta tidsredovisningen på allvar. Flertalet
talar om att man mer eller mindre fuskar med den typen av uppgifter
”för att göra cheferna glada”. Även personer som har till uppgift att
bearbeta dessa uppgifter anser dem ytterst otillförlitliga. Allvarlig
kritik angående hur tiden för brottsförebyggande arbete beräknades
inom den dåvarande Rikspolisstyrelsen kommer även från
Holgersson och Knutsson (2012) i deras rapport ”Vad gör egentligen polisen?”. I rapporten (ibid. s. 46.) nämns exempel på verksamheter som enligt myndighetens instruktion ska räknas som förebyggande, trots att de inte har något med brottsprevention att
skaffa. Sättet att räkna timmar har visserligen förändrats sedan
Holgersson och Knutsson gjorde sin undersökning, men jag vill
likväl ifrågasätta det meningsfulla med den typen av ytterst detaljerad, kvantitativ redovisning av polisens arbete.
Holgerssons och Knutssons studie (2012) är av stor relevans för
den här förda diskussionen. De gjorde en observationsundersökning
för att få en bild av vad poliser som arbetar på ”gatuplan” med
ingripande verksamhet (alltså de poliser som allmänheten vanligen
kommer i kontakt med) ägnar sin tid åt. Resultaten framgår nedan:

Källa: Holgersson och Knutsson 2012 s. 45.
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Enligt författarna (ibid. s. 46) har de använt sig av en tämligen bred
definition av brottsförebyggande arbete; ändå framgår det av deras
studie att de undersökta poliserna endast använde 2,1 procent av sin
genomsnittliga dagliga arbetstid åt brottsförebyggande verksamhet.
Denna tid ska jämföras med 27 procent av den dagliga verksamheten
som ägnas åt att upptäcka brott, lagföra och hantera frihetsberövade
personer. Resultaten från Holgerssons och Knutssons undersökning
är inte direkt kompatibla med uppgifterna från Årsberättelsen 2018.
Skillnaden mellan 21 procent av tiden för brottsförebyggande arbete
och 2,1 procent är anmärkningsvärd. Jag har inte möjlighet att bedöma vilken av dessa två uppskattningar av den tid polisen använder
för brottsförebyggande arbete som stämmer bättre med verkligheten. Mina besök på ett antal LPO och intervjuer med personalen,
tyder emellertid knappast på att polisen använder så stor andel av
tiden som 21 procent för brottsprevention.
En annan intressant uppgift från Holgersson och Knutssons
studie, som också stämmer dåligt överens med uppgifter i Årsberättelsen, är att drygt hälften av polisernas tid går åt till aktiviteter
som varken är ingripande och utredning eller brottsprevention. I
rapporten redovisas inte i detalj vad denna tid används till, men författarna skriver att dessa aktiviteter ”har inte med brott att göra”
(ibid s. 45). Det förefaller (ibid s. 19) som att en stor del av denna
tid tillbringas på polisstationer eller i polisbilar, där de av Holgersson
och Knutsson undersökta poliserna tillbringade totalt 70 procent av
sin arbetstid (35 procentenheter vardera).
Sammanfattningsvis, när det gäller denna del, är det svårt att inte
hålla med Rikspolischefen när han i Polismyndighetens årsberättelse
för 2017 (Polismyndigheten 2018a) hävdar att tidsanvändningsmätningen inom polisverksamheten är bristfällig. Min bedömning är att
den nuvarande metoden inte är adekvat och att nya, mindre detaljerade och mer robusta metoder måste utvecklas.

5.6

Brottsuppklaring som brottsprevention

Man kan med fog hävda att ett viktigt mål för polisiärt ingripande/brottsutredning/uppklaring/lagföring, liksom för upprätthållande av lag och ordning, är att förebygga brott och därigenom
skador orsakade av brott. Att bygga vattentäta skott mellan, å ena
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sidan, prevention genom ingripande/utredning/lagföring och, å
andra sidan, andra former av prevention måste anses vara kontraproduktivt. I synnerhet är denna uppdelning tveksam om man har
en POP-inriktad utgångspunkt. Visserligen sammankopplas vanligen problemorienterat polisarbete med just brottsprevention, men
detta är en alltför snäv tolkning av vad POP egentligen handlar om.
Som framgår ovan kan POP-ansatsen användas för alla typer av
polisiärt arbete. Att identifiera, analysera och lösa problem kopplade
till utredning och uppklaring av brott är lika mycket POP som att
identifiera, analysera och lösa problem som är kopplade till brottsalstrande faktorer hos individer eller hos samhället. POP-ansatsen är
för övrigt även lämplig för att identifiera och analysera orsaker till
otrygghet samt åtgärda dessa.
Den breda definitionen av brottsprevention har ibland lett till att
polisen har ägnat sig åt aktiviteter som hamnar långt utanför polisens
kärnuppgift. Undervisning om lag och rätt i skolor, att organisera
fritidsaktiviteter för ungdomar eller att spela pingis på fritidsgården
nämns av våra respondenter som sådana aktiviteter. I de flesta fall
nämns dessa aktiviteter som något som man ägnat sig åt tidigare,
men som man inte längre har tid med. En del av respondenterna
tycker att detta är tråkigt och att dessa aktiviteter skapade trygghet
och goda relationer mellan unga människor och polisen. Andra
tycker inte att polisen ska syssla med sådana aktiviteter. ”Ville jag
vara fritidsledare, skulle jag inte utbilda mig till polis” säger en tuff
ingripandepolis. Problemet med den typen av verksamheter är att de
vanligen tycks äga rum (eller tidigare hade ägt rum) utan att de
föregåtts av en ordentlig POP-analys – en analys där man granskar
ett visst problem och kommer fram till att en eller annan typ av
aktivitet skulle kunna leda till dess lösning. Sådana aktiviteter utvärderas heller nästan aldrig. Insatser av detta slag byggde/bygger
däremot ofta på enskilda polisers initiativ och intresse. I den övriga
verksamheten bemöts de ofta med visst förakt. ”Lektanter och lekfarbröder” sade någon ”off the record”. Någon annan hävdade att
sådant som att spela pingis med ungdomar på fritidsgårdar ger dåligt
rykte för brottsförebyggande arbete både inom och utanför kåren.
Läser man Goldstein (2015) noga, framstår det som uppenbart att
pingisspel på en fritidsgård är en fullt rimlig form av POP om polisen
efter kartläggning och analys har kommit fram till att detta är den
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bästa lösningen på ett specifikt problem (t.ex. att skapa goda relationer med ungdomar) som den lokala polisen anser bör prioriteras.
Av denna undersöknings intervjuer och observationer framgår alltså
att det ytterst sällan fungerar så.

5.7

Situationell brottsprevention

Polisens brottsförebyggande arbete handlar i dag i ansenlig omfattning om situationell brottsprevention. Som nämnts ovan finns det
många likheter mellan POP och situationell brottsprevention. Jag
har ovan hävdat att situationell brottsprevention, om den fungerar
väl, är en form av POP.
Situationell brottsprevention bygger på solid vetenskaplig grund
(t.ex. Clarke 1997, Cohen och Felson 1979) som ger vid handen att
brottslighet (och annat avvikande beteende) ofta kan förhindras om
man vidtar olika åtgärder för att göra brottet svårt att genomföra,
alltså genom att minska tillfällen till brott. Många av dessa åtgärder
har en teknisk karaktär, andra en social.
Brå, som är mycket engagerat i ett utveckla och sprida metodstöd
för denna typ av prevention, skriver på sin hemsida (Brå 2018b) om
fem grundläggande strategier när det gäller situationell prevention:
• ”Öka ansträngningen som krävs för att genomföra ett brott
Kan exempelvis innebära att förstärka låsanordningar, sätta in säkerhetsdörrar, använda porttelefoner eller stänga av gator.
• Öka risken för den som har för avsikt att begå brott
Kan exempelvis innebära att införa kameraövervakning, arbeta med
grannsamverkan eller designa platser för ökad naturlig övervakning.
• Minska belöningen för den som begår brott
Kan exempelvis innebära märkning av potentiellt stöldgods eller ta bort
stöldbegärliga objekt ur bilar.
• Reducera provokationer som kan leda till brott
Kan exempelvis innebära att försöka förebygga köer och trängsel i
kollektivtrafik för att undvika konflikter.
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• Ta bort ursäkter för den som begår brott
Kan exempelvis innebära kontroll av alkoholservering, för att undvika
överservering som kan leda till våldsbrott, eller att man tydligt informerar om lagar och regler.” (Ibid.)
Dessa insatser ska enligt Brå:s intentioner genomföras i samarbete
mellan polisen och olika lokala aktörer. Polisens roll i detta sammanhang är dock central; dels är det polisen som har huvudansvaret för
brottspreventionen, dels är det också (i huvudsak) hos polisen som
kunskaper om den brottspreventiva metodiken vanligen finns.
Polisens främsta partner för denna typ av åtgärder är vanligen kommunen. Av våra intervjuer framgår att samarbetet mellan kommunerna och polisen fungerar olika på olika håll. På vissa håll, främst i
kommuner som har en befattningshavare som är ansvarig för samordning av brottspreventiva frågor, fungerar samarbetet väl, på andra
håll är det sämre. Polisen har numera de s.k. kommunpoliserna som
är ansvariga för samarbetet med kommunerna (se nedan).
En viktig samarbetspart för polisen när det gäller den situationella
preventionen är näringslivet. Jag ska här bara ta upp en aspekt av
detta samarbete, nämligen polisens samarbete med olika tillverkare
och installatörer av tekniska brottsskydd. Det finns på marknaden
en stor mängd olika tekniska produkter som försvårar brott. Det kan
handla om olika sorters lås, larm, säkerhetsdörrar, utrustning för
märkning av egendom och mycket annat.
Just märkning av egendom kan fungera som ett exempel för den
typen av samarbete. Vissa nya bilar har sedan en tid tillbaka märkts
med speciellt sorts DNA som ska göra det möjligt att känna igen
dem, eller delar av dem, i fall av stöld. Bilden nedan (figur 5.2) visar
ett märke som, för några år sedan, sattes på nyproducerade BMWbilar. Utöver namnet på produkten och uppgifter om tillverkaren,
finns det en logo för bilproducenten och logo för Polismyndigheten.
Det är svårt att dra en annan slutsats än att Polismyndigheten står
bakom produkten.
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I teorin vet vi att den typen av brottsprevention kan vara mycket
effektiv (se t.ex. den dramatiska nedgången av bilstölder efter införandet av obligatoriska elektroniska billås (Brå 2018m s. 10, 11). Det
är emellertid inte säkert att varje produkt av det slaget som säljs på
marknaden är effektiv. Det är också ofta svårt att veta vilka av dessa
produkter som är mer effektiva än andra. Man kan generellt konstatera att många av de tekniska brottsförebyggande produkterna
saknar en regelrätt utvärdering (som är tillgänglig för allmänheten).
Inte heller finns det alltid objektiv information om vilka kundgrupper som är i behov av dessa produkter.
Så är fallet med DNA-märkning som illustreras ovan. Ett stort
utvärderingsprojekt har nyligen startat i Danmark (Kyvsgaard
2018). Av genomgången av förutsättningarna för detta projekt framgår bl.a. att det f.n. råder osäkerhet om den typen av märkning har
brottsförebyggande effekter bl.a. när det gäller just bilar (ibid s. 2).
Samarbete mellan Polismyndigheten och producenter och försäljare av den sortens produkter kan alltså lätt bli en känslig fråga. I
värsta fall kan polisen fungera som någon form av stöd till, eller
reklam för, en kommersiell verksamhet utan att kunskaper om verksamhetens effekter existerar. Risken för korruption i detta sammanhang måste anses vara påtaglig. Området förefaller sakna strikt
reglering.

75

Det brottsförebyggande uppdraget

5.8

2019:6

Allmänt om det brottspreventiva uppdraget

Generellt kan man, när det gäller polisens brottspreventiva arbete,
säga att det (precis som när förra rapporten skrevs 2010) tycks finnas
stora brister när det gäller användning av beprövade metoder,
dokumentation och inte minst utvärdering. I motsats till den förhållandevis strikt reglerade ingripande- och utredningsverksamheten
förefaller det brottspreventiva området i stor utsträckning präglas av
amatörism, slentrian, spontanitet, personligt tyckande och ”magkänsla”. Detta, för polisens verksamhet, centrala område är alltså
fortfarande eftersatt både när det gäller metoder och resurser. Ett
problem tycks vara bristen på systematiska POP-ansatser.
En viktig faktor är att det i huvudsak är särskilda delar av polisverksamheten (kommunpoliser, områdespoliser samt viss annan
personal som är särskilt avdelad för brottsförebyggande arbete) som
sysslar med brottsprevention. Den stora majoriteten av poliser som
är ute på gator och torg, ägnar brottspreventionen endast en mycket
liten del av sin tid. En uppenbar slutsats från min granskning av
brottspreventiv verksamhet inom polisen är att verksamheten behöver uppgraderas statusmässigt, systematiseras och ges större resurser. Detta är dock knappast en originell slutsats – de flesta som kan
området både inom och utanför Polismyndigheten tycks vara
överens om detta. Att brott i första hand ska förebyggas
(Regeringskansliet 2015 s. 6) är enkelt att vara överens om – det
svåra är att veta hur detta ska gå till och hur detta mål ska prioriteras.
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Enligt de i inledningen citerade skrifterna rörande polisens verksamhet anses upprätthållande, och även ökande av medborgarnas trygghet vara en viktig uppgift för polisen. Intressant nog nämns upprätthållande av trygghet bara en gång i Polislagen och då i mycket allmänna termer.
”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska
polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt
att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.” (1984:387 par
1.)

I Polislagens § 2 där polisens uppgifter räknas upp nämns inte upprätthållande av trygghet. Däremot nämns det att polisen ska övervaka ordning och säkerhet samt ingripa om ordning och säkerhet
hotas.
Begreppen trygghet och säkerhet är inte synonymer, även om de
ibland används på ett sådant sätt. Förenklat kan man säga att trygghet är en subjektiv upplevelse, medan säkerhet är ett objektivt tillstånd. En individ kan alltså känna sig otrygg och i princip oberoende
av detta vara säker – i betydelsen ej utsatt för påtagliga risker/faror
– eller osäker, alltså utsatt för risker/faror. Omvänt kan en individ
känna sig trygg men inte vara säker. Det bör kanske påpekas att både
otrygghet och brist på säkerhet kan avse olika aspekter av livet. Här
diskuteras dock enbart otrygghet och brist på säkerhet i förhållande
till utsatthet för brott.
Som framgick ovan är det en förhållandevis vanlig uppfattning
inom kriminologin att förebyggande av rädsla för brott (dvs. av
otrygghet) bör vara en del av brottspreventionen. Jag gör här tolkningen att polisens uppdrag innebär både att upprätthålla säkerhet
och att skapa trygghet. Säkerhet betyder förebyggande av brott och
andra skador, vilket har diskuterats ovan. Trygghet är en känsla av
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att man inte löper några påtagliga risker för att utsättas för brott och
andra skador. Med risk att vara övertydlig: otrygghet kan inte mätas
med antalet brott människor är utsatta för.
Det finns inom kriminologin förhållandevis omfattande forskning om otrygghet/rädsla för brott (t.ex. Heber 2007). Sammanfattningsvis kan man säga att rädslan för brott har flera dimensioner
och att den inte är enkel att mäta eller påverka. Många av de poliser
vi har intervjuat förefaller ha en ganska enkel syn på ”trygghetsuppdraget”. De anser att detta uppdrag kan lösas genom att polisens
synlighet ökar. ”Ser människor tillräckligt ofta en polisbil på stan känner de sig trygga”, säger någon. ”Vi kan öka tryggheten genom att öka
vår närvaro i förorten, bara vi får resurser för detta”, säger någon
annan. Dessa påståenden är förenliga med att man, på många håll i
samhället, ställer krav på större polisnärvaro och utrycker oro när
t.ex. polisstationer läggs ner, eller får begränsade öppettider.
Det finns emellertid, som nämnts ovan, inget enkelt samband
mellan polispatrullering i ett område och minskad brottslighet,
respektive ökad trygghet. Inom ramen för det kända Kansas Cityexperimentet, jämförde man (Kelling m.fl.1974) effekter av förstärkt slumpmässig patrullering med traditionellt polisiärt arbete
(polisen åker på anrop och patrullerar som vanligt). Den förstärkta
patrulleringen gav varken minskad brottslighet eller ökad trygghet.
Även andra studier (t.ex. Police Foundation 1981) ger inget stöd för
tesen att utökad slumpmässig polispatrullering ger några effekter.
Med polisens patrullering menar man i vanliga fall att polisen
passerar området med bil. Fotpatrullering är extremt sällsynt, enligt
Holgersson och Knutsson (2012 s. 32) ägnade de undersökta poliserna inte mer än 1,2 procent av sin tid åt fotpatrullering. Det finns
forskningsstöd för tesen att fotpatrullering, i motsats till patrullering med bil, ökar medborgarnas trygghet (ibid. s. 33.)
Om patrullernas insatser är målorienterade och t.ex. genomförs
på platser där brottsligheten är hög (hot spots) och dessutom till
fots, kan man förvänta sig både minskad brottslighet och ökad
trygghet (Dalgleish and Myhill 2004, Taylor m.fl. 2011, Brå 2014c).
Sådana effekter är dock vanligen kortvariga. Vill man åstadkomma
långvariga effekter, räcker det inte med att polisen är synlig på
platser där det förekommer många problem – polisen måste också,
enligt POP-metodiken, aktivt söka lösningar på de problem som
förekommer i miljön (Innes 2004). Fortsatt forskning på detta
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område har visat att inte ens problemlösande fotpatrullering är
tillräcklig på lång sikt, om polisen inte lyckas skapa ett engagemang
hos lokalbefolkningen (Quinton and Morris 2008). Trots att denna
kunskap finns, tillämpar svensk polis i stor utsträckning slumpmässig patrullering med bil (enligt våra intervjuer). Dessutom säger
man ofta att man vill utöka denna patrullering i syfte att öka tryggheten så fort resurserna tillåter.
En del av de poliser vi intervjuat såg alltså ingen direkt skillnad
mellan trygghetsskapande och brottsbekämpande åtgärder. ”Bekämpar vi brott, blir folk trygga” säger någon. Även om denna hållning
förefaller ganska onyanserad är den knappast helt orimlig. Undersökningar visar t.ex. klart att människor som bor i områden där den
faktiska utsattheten för brott är stor, också uttrycker större oro för
brott. Av de svenska nationella trygghetsundersökningarna (NTU)
framgår t.ex. att personer som bor i s.k. socialt utsatta områden (och
alltså de facto är mer utsatta) vanligen också uttrycker något mer oro
(Brå 2018c). Samtidigt uttrycker kvinnor mer oro än män och äldre
mer än yngre, trots att både kvinnor och äldre är mindre utsatta för
brott. I de två senare fallen är det alltså inte den faktiska utsattheten
för brott, utan individens upplevelse av sårbarhet som tycks påverka
resultaten.
Och vidare, de grupper i befolkningen som är mer otrygga (t.ex.
kvinnor och äldre) anpassar sitt beteende efter denna upplevelse (de
går t.ex. inte ut på kvällarna). Detta minskar i sin tur deras utsatthet
för brott, samtidigt som det påverkar deras livskvalitet negativt.
Känslan av otrygghet tycks alltså vara tämligen sammansatt och
påverkas både av den objektiva utsattheten och andra faktorer såsom
sårbarhet. Det bör tilläggas att det är inte alltid lätt för individen att
göra en adekvat bedömning av sin faktiska utsatthet. Få människor
har erfarenhet av att själva bli utsatta för grövre brott, vilket innebär
att de är beroende av andra informationskällor för att göra en sådan
bedömning. Media, både de traditionella och de sociala, spelar i detta
avseende en stor roll. De senaste årens ökade otrygghet (ibid.) kan
till stor del tillskrivas den politiska debattens fokusering på brottslighet och otrygghet. Det är uppenbart att om politiker talar om
människornas otrygghet och att ”man måste ta den på allvar” leder
detta till att känslan av otrygghet ökar.
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Olika dimensioner och mått på otrygghet

Människors otrygghet och rädsla för brott är således varken enkel
att definiera eller att mäta. Vanligen mäts dessa faktorer i ett antal
dimensioner. Brå (ibid) mäter till exempel:
– Otrygghet vid vistelse ute i boendeområdet sent på kvällen,
– Uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige
– Oro över brottsligheten i samhället
– Oro för att närstående ska drabbas av brott
– Oro för bostadsinbrott
– Oro för överfall/misshandel
– Oro för skadegörelse på bil, bilstöld eller stöld ur/från bil
– Otrygghetens påverkan på beteende (andel personer som valt
annan väg/färdsätt samt avstått från någon viss aktivitet)
– Otrygghetens påverkan på livskvaliteten (andel personer som
uppgett viss eller stor påverkan).
Genomgående är kvinnor (som nämnts) betydligt mer otrygga/oroliga än män och ofta är oron större hos dem som bor i socialt
utsatta områden. Det förefaller emellertid som om kön har större
effekt på upplevelsen av oro än var man bor.
Det kan konstateras att alla dessa indikatorer på otrygghet som
uppmätts i NTU sedan 2006, legat på förhållandevis konstanta
nivåer, även om en viss ökning av några av dem kan observeras under
de senaste åren. Nedan en av indikatorerna på otrygghet hämtad från
NTU (Brå 2018h).
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Källa: Brå 2018h s. 10.

När det gäller trygghetsuppdraget har alltså polisen tillgång till ett
instrument att mäta omfattningen av problemen och eventuella
effekter av vidtagna åtgärder. Det finns emellertid en del komplikationer förenade med denna metodik. Det är sällan enkelt att koppla
lokala förändringar i otrygghet till konkreta lokala myndighetsåtgärder. Det finns som nämnts ett stort antal andra faktorer på både
lokal och nationell nivå som påverkar tryggheten. NTU har också en
del metodologiska problem, inte minst högt och ojämnt fördelat
bortfall.

6.2

Förtroende för polisen

En central roll för medborgarnas trygghet anses deras förtroende för
rättsvårdande myndigheter ha, och då inte minst för polisen. Om
medborgarna tror att de kan få adekvat stöd och hjälp från staten om
de utsätts för brott, bör de känna sig mer trygga, kan man resonera.
Den omfattande mediala och även politiska kritiken mot polisens
verksamhet under de senaste åren, i vilken för övrigt även vissa
företrädare för polisen aktivt deltagit, förväntas ha en negativ effekt
på tryggheten.
I den svenska trygghetsundersökningen, NTU, mäter man även
allmänhetens förtroende för rättsväsendet, bland annat för polisen
(Brå 2018h). Till att börja med kan man konstatera att förtroendet
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för rättsväsendet ligger på en förhållandevis hög och stabil nivå, även
om det varierar mellan olika myndigheter. Intressant nog är skillnaderna i förtroende för rättsväsendet mellan människor som bor i
utsatta områden och övriga, som bor i urbana områden, ganska små.
Detta även om förtroendet generellt är något lägre bland dem som
bor i utsatta områden. Här finns det dock, som nämnt, ett metodologiskt problem i NTU. Det är svårare att få människor som bor
i utsatta områden att svara på undersökningsfrågor; bortfallet och
därmed osäkerheten hos resultaten är således stor.
Förtroendet för polisen ligger enligt NTU genomgående på en
högre nivå än för de övriga delarna av rättsväsendet. Omkring
60 procent av de tillfrågade uppger att de har stort eller mycket stort
förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete (Brå 2018c s. 28).
Intressant nog är nedgången i förtroendet för polisens sätt att arbeta
liten under de senaste, för polisen, turbulenta åren. Dock är denna
nedgång större (dock endast marginellt) i de socialt utsatta områdena än i övriga urbana områden. De alla senaste resultaten från
NTU (Brå 2018h) visar emellertid att förtroendet för polisen har
återhämtat sig och nu ligger på samma nivå som före polisreformen.

Källa Brå 2018c s. 28.

Det kan tilläggas att enligt NTU (Brå 2018c s. 31) var förtroendet
för polisens förmåga att hantera brottsutsatta och misstänkta några
få procentenheter lägre än den totala bedömningen av polisen, se
nedan. De som bodde i social utsatta områden hade något, igenomsnitt dock obetydligt, mindre förtroende för polisen i dessa avseenden än de i övriga urbana områden.
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Polisens åtgärder

Generellt kan alltså konstateras att den svenska polisen förefaller ha
förhållandevis stort förtroendekapital18 vilket bör utgöra en bra
förutsättning för dess arbete i stort och inte minst när det gäller
trygghetsskapande åtgärder. Detta gäller även i de socialt utsatta
områdena, även om NTU troligen överskattar resultaten därifrån.
Självfallet finns det i synnerhet i de socialt utsatta områdena, men
inte bara där, även allvarliga problem när det gäller relationen mellan
polisen och befolkningen. Det finns mindre grupper av medborgare
(som sällan svarar på frågor i NTU) som har mycket negativa, ja ofta
direkt fientliga attityder gentemot polisen. Det är dessa grupper som
av och till angriper polisen med stenar och i sällsynta fall även med
skjutvapen och sprängämnen, som bränner bilar och orsakar upplopp i socialt utsatta förorter. Dessa grupper ägnar sig även åt annan
omfattande brottslig verksamhet. Det är bland medlemmar i dessa
grupperingar som vi hittar förövare, och ofta även offer, för de
skjutningar som på senare tiden tilldragit sig stor uppmärksamhet i
samhällsdebatten (Sturup m.fl. 2018). Det är också medlemmar av
dessa grupper (i huvudsak unga män) som bär ett stort ansvar för
den oro och känsla av otrygghet som många människor uttrycker, i
synnerhet i socialt utsatta förorter. Brå, som har undersökt detta
fenomen (Brå 2018d) hävdar att medlemmar i dessa ytterst marginaliserade grupperingar ibland utgör parallella samhällsstrukturer i
vårt samhälle.
”Undersökningen påvisar problem i de undersökta områdena som sannolikt är exceptionella i förhållande till andra bostadsområden. Öppen narkotikaförsäljning förekommer. Skadegörelse, nedskräpning och allvarliga
trafikbrott påverkar boendemiljön, och några av områdena drabbas under
perioder av mycket allvarlig våldsbrottslighet. Brottsligheten och ordningsproblemen påverkar de boendes trygghet och deras bild av polisens förmåga
negativt. Det finns tecken på parallella samhällsstrukturer. Resultaten av
NTU-bearbetningen tyder samtidigt inte på någon generell försämring
över tid i polisens 61 områden19 när det gäller brottsutsatthet och förtroende
för rättsväsendet. I intervjuer berättar dock många boende, även de som ser
sig som relativt trygga, om påverkan på vardagen. Många kommunicerar
också en allmän känsla av att deras områden är bortglömda eller inte
18

Enlig andra källor t.ex. KANTAR SIFO (2018) ligger förtroende för polisen 2018 högst
bland alla samhällsinstitutioner således högre än t.ex. förtroendet för Riksbanken, Kungahuset
eller Staten. Dessutom har detta förtroendet stigit under senaste året.
19
Polisen har pekat ut 61 socialt utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta
områden (NOA 2017).
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hänger samman med andra stadsdelar eller samhället i stort.” (Brå 2018d
s. 8).

Polisens uppdrag (och då inte minst trygghetsuppdraget) i denna
typ av områden blir synnerligen komplicerat. Hur skapar man trygghet och tillit hos den laglydiga majoriteten av befolkningen, som ofta
är offer för brott som begås av de ”parallella strukturerna”, samtidigt
som man vidtar olika typer av repressiva åtgärder mot den kriminella
minoriteten? Detta problem kompliceras av att de kriminella inte
sällan är släkt och/eller vänner med de laglydiga, tillhör samma föreningar och religiösa samfund som de övriga i det omgivande samhället etc. Frågor om upplevelse av etnisk och religiös diskriminering
kan lätt aktualiseras när t.ex. både den persistent kriminella och den
laglydiga befolkningen tillhör samma etniska/religiösa minoritetsgrupper. Jag har vid flera tillfällen, vid besök i de socialt utsatta
områdena, hört arga och oroliga invånare uttrycka stark kritik mot
polisen och klar ovilja att samarbeta med ordningsmakten (se även
Brå 2019a).
Kritiken mot polisen var ofta tvåfaldig (vilket illustrerar problematikens komplexitet). Till en del handlade kritiken om polisens
oförmåga att bekämpa den omfattande organiserade brottsligheten
som finns i området. Man framförde t.ex. att polisen ”daltar” med
grovt kriminella, skojar och för vänliga samtal med dem, istället för
att gripa dem. Denna kritik avser alltså till en del just polisens
kontakt/trygghetsskapande- (samt underrättelseinhämtande-) aktiviteter. Upplevelsen av polisens oförmåga, kanske även ovilja, att
bekämpa brott (t.ex. är det bara liten andel av alla skjutningar i dessa
områden som klaras upp; Sturup m.fl. 2018) kan leda till att man inte
vågar stöta sig med de kriminella, vittna eller på annat sätt samarbeta
med polisen. I värsta fall kan detta t.o.m. leda till att man beskyddar
de kriminella och ber dem om beskydd.
Det har i detta sammanhang påpekats att polisens roll i ett
område med allvarliga sociala problem och stor brottslighet blir olika
beroende på de resurser som polisen förfogar över. Den typen av
kontaktskapande insatser som beskrivits ovan anses vara karakteristiska för polisen som uppfattar att man inte har tillräckligt med
resurser. Om poliserna upplever att de har tillräckligt med resurser
för att hantera en eventuell konflikt, kan polisen uppträda mer gränssättande.
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Samtidigt finns i dessa områden även omfattande kritik mot
polisen för att de går för hårt fram, är rasistiska, orättvisa och allmänt
fördomsfulla. Det handlar t.ex. om situationer när polisen gör kontroller i grupper av unga män med invandrarbakgrund och kanske
beter sig hånfullt eller överlägset (se även Brå 2019a). Ibland handlar
det också om större konflikter eller t.o.m. upplopp, där poliser utan
daglig kontakt med området ingriper på ett sätt som invånarna
uppfattar som brutalt. I våra samtal med områdespoliser framgick att
flertalet av dem anser att deras lokala kunskaper om områdena bör
spela större roll, även när poliser utan lokala kunskaper som t.ex.
piketen eller Nationella Insatsstyrkan agerar i området.

6.4

Polisens varumärke

Ett känt exempel när det gäller det sistnämnda är de kravaller som
inträffade efter att polisen dödat en förvirrad, knivbeväpnad och
hotfull äldre man i Stockholmsförorten Husby 2013. Invånarnas
frustration, rädsla och misstro mot myndigheterna beskrivs i en
rapport av de los Reyes m.fl. (2014). Ett av problemen i samband
med denna händelse, hävdar en av våra respondenter som vid
intervjutillfället arbetade i området, var att polisen efter händelsen
gått ut med information som de som bodde i området och bevittnade
händelsen visste var uppenbart osann. (Anledning var troligen bristande kommunikation mellan ledningen för insatsen och de ansvariga för information till allmänheten.) Man hade alltså goda skäl att
anta att polisen ville dölja vad som egentligen hade inträffat och de
misstag man eventuellt hade begått. Detta är en situation som i sin
ovanlighet illustrerar ett viktigt problem i relationen mellan polisen
och befolkningen i socialt utsatta områden. Eftersom förhållandet
mellan polisen och delar av befolkningen i dessa områden är känslig
och lättstörd, vill polisen ogärna ge alltför ingående information som
kan framställa polisens agerande i ofördelaktig dager. Samtidigt
uppfattas all information som inte överensstämmer med den bild
som invånarna har av händelseförloppet som ett medvetet försök att
dölja sanningen och således som en legitim anledning att angripa
polisen.
Tilläggas kan att en fungerande relation till lokalbefolkningen i
ett problemområde, som kanske byggts upp av polisen under lång
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tid och med stor möda, under olyckliga omständigheter kan raseras
över en natt (ibid.).
Skjutningen i Husby, och möjligen även den valhänta hanteringen av informationen om det inträffade, ledde till omfattande
kravaller med brända bilar och stenkastning mot polisen, brandkåren
med flera. Enligt en av våra respondenter hade den omfattande polisinsatsen som sammankallades p.g.a. kravallerna inte tagit i anspråk
de kunskaper om lokala förhållanden som den lokala polisen hade.
Detta har, enligt samma respondent, lett till att kravallerna blev
svårare och långvarigare än de skulle ha blivit om lokalpolisens kunskaper och kontakter tagits till vara.
Det är också viktigt att påminna om att poliskulturen generellt
(Granér 2004) är ganska defensiv när det gäller kritik. Man medger
ogärna fel och misstag. Som påtalats tidigare i denna rapport, är man
särskilt känslig för extern kritik, men även intern kritik avvisas ofta
stenhårt. Denna resistens för kritik är delvis förståelig, eftersom
kritiken mot polisens agerande kan vara mycket hård och oförsonlig,
inte minst i medierna. Att undvika att vara transparant i situationer
då man möjligen har begått misstag brukar dock vara kontraproduktivt. Dels blir kritiken vanligen ännu hårdare, dels blir det
svårt att lära sig av misstagen.
Polisens bild av sin egen verksamhet som framgångsrik och deras
mer eller mindre uppenbara försök att dölja motgångar möter av och
till skarp kritik. Så har t.ex. Arvidsson och Holgersson (2018) i en
artikel under rubriken ”Polisen är bättre på dimridåer än på brott”
kritiserat Polismyndigheten för att satsa alltför stora resurser på en
nationell kommunikationsavdelning istället för att använda dessa
resurser för kärnverksamheten. Författarna hävdar att polisen lägger
stora pengar på att vårda myndighetens varumärke, samtidigt som
man t.ex. inte lever upp till regeringens beslut att skapa en funktion
för utvärdering av verksamheten. Alltså, Polismyndigheten strävar
efter att skapa en bild (illusion) av en välfungerande verksamhet,
istället för att se till att vara välfungerande och effektiv. Det är svårt
att inte instämma i alla fall i delar av denna kritik; det är uppenbart
att den brist på utvärdering av verksamheten som påtalades i ESOrapporten från 2010 i stor utsträckning finns kvar.
Samtidigt är polisens varumärke, trots allt, inte utan betydelse när
det gäller människors känsla av trygghet. Som framgått tidigare är
det nödvändigt för en demokrati att medborgarna upplever trygghet
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när det gäller sitt liv, sin hälsa och egendom. Det faktiska förhållandet är emellertid att samhället oberoende av hur mycket resurser
man satsar på polisen, militären m.fl. aldrig kan garantera sådan
trygghet. Inte heller kan samhället garantera att rättvisa alltid kommer att skipas. Detta innebär att i ett demokratiskt samhälle är det
nödvändigt att konstruera och upprätthålla en bild av rättstrygghet
som staten inte alltid kan leverera20.
Polisen förefaller vara väl medveten om problem med trygghet
och förtroende i de socialt utsatta områdena. Av våra intervjuer och
observationer framgår att man allokerar stora resurser till dessa
områden för just trygghets- och relationsskapande arbete. Medan
det i övriga delar av landet prioriteras utryckningsverksamhet, och
områdespoliser med inriktning på trygghets- och kontaktskapande
är få21, är poliser med den typen av uppdrag förhållandevis många i
de socialt utsatta områdena. Våra respondenter ger uttryckt för full
förståelse för att denna verksamhet är nödvändig och att de utsatta
områdena får betydligt större resurser än liknande områden utan lika
stora problem. ”Vad som på andra håll kan lösas med att en polispatrull är synlig av och till, kräver i dessa områden mycket omfattande
insatser” säger en av lokal områdeschef.
Min bedömning är att det trygghets- och kontaktskapande
arbetet definitivt behöver ett kraftigt resurstillskott. Man kan, även
mot bakgrund av den nuvarande resursbristen som överallt framhålls
inom polisen, diskutera om den gällande balansen mellan resurstilldelningen till utryckning/utredning respektive brottsprevention/trygghetsskapande verksamhet är rimlig. Det behövs också mer
forskning och systematisk metodutveckling samt utbildning när det
gäller det trygghetsskapande uppdraget. Som jag nämnde tidigare är
mitt intryck att samordningen mellan den delen av verksamheten
som främst arbetar med uttryckning/utredning och den som arbetar
med prevention/trygghet behöver förbättras. Detta gäller allmänt
men i synnerhet i socialt utsatta områden och i situationer av social
oro. Möjligen kan de senaste formuleringarna i Polismyndighetens
20

Man kan i viss mån här associera till en bank som kan bedriva sin verksamhet endast under
förutsättning att den har kundernas förtroende. Om många kunder förlorar förtroendet och
begär sina pengar tillbaka, kommer banken p.g.a. utlåning inte att kunna uppfylla kundernas
krav, utan tvingas att gå i konkurs. På samma sätt förmår knappast rättsstaten stå emot en
samordnad attack mot dess vitala delar, t.ex. ett flertal terroristattacker mot sårbara mål i flera
storstäder samtidigt.
21
Även om antalet områdespoliser ökar långsamt. 2017 var de sammanlagt 580, 2018 ökade
antalet till 616. (Polismyndigheten 2019 s. 18).
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långsiktiga planering (Polismyndigheten 2018c), där man framhåller
att prevention och utredning/lagföring är två delar av det brottsbekämpande uppdraget, vara ett steg i rätt riktning. Jag skulle dock
vilja att brottsuppklaring/lagföring sågs som en del av det preventiva
uppdraget.
Det bör kanske, avslutningsvis i denna del, återigen påpekas att
majoriteten av befolkningen i Sverige är vänligt inställd till polisen
och de ovan beskrivna problem i relationen mellan polisen och
allmänheten hör trots allt till undantagen. Det är inte heller säkert
att en stor central kommunikationsavdelning, som värnar polisens
varumärke, är den bästa lösningen på de ovan beskrivna problemen
som vanligen uppkommer lokalt, ofta inom socialt utsatta områden.
Troligen är det, trots allt, främst hur polisen agerar inom dessa
områden och inte hur man informerar om sitt agerande, som har
störst betydelse. Min bedömning är att om kommunikationsverksamheten ska kunna ha en roll i förbättringen av relationerna mellan
allmänheten och polisen bör den i större utsträckning vara
decentraliserad och arbeta i direkt kontakt med, för att inte säga på
uppdrag av, den lokala verksamheten.

6.5

Korrekt information om brottsligheten

Sammanfattningsvis kan man konstatera att trygghetsuppdraget är
synnerligen komplicerat, kanske det mest komplicerade uppdrag
som polisen har. Det går alltså inte att förneka att ett effektivt polisarbete, t.ex. gripande och lagföring av personer i socialt utsatta
områden som ägnar sig åt grov och organiserad brottslighet, minskar
rädslan för brott och ökar tryggheten. Som exempel kan nämnas
polisens framgångsrika insatser i Södertälje (Sundelin 2015, Brå
2015a)22. Samtidigt har de flesta människor, som nämnts ovan,
mycket lite egna erfarenheter av grövre brott och polisarbete, och
deras bild av sin egen och andras säkerhet formas genom kontakter
med den egna bekantskapskretsen och medierna (både de traditionella och, i allt större utsträckning, de sociala medierna). Här blir
information om brottslighetens omfattning, struktur och utveckling
samt polisens insatser, främst på lokal nivå men också i hela
22

Någon mera systematisk utvärdering av polisens insatser i Södertälje finns emellertid för
närvarande inte.
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samhället, mycket viktig. Relevant information kan skapa trygghet
och även ge medborgarna underlag till att vidta adekvata skyddsåtgärder om de t.ex. bor i ett område där det (vid den aktuella tiden)
begås många brott av en viss typ. Här finns en stor utvecklingspotential när det gäller polisens trygghetsskapande arbete.
På nationell nivå är det Brå som är ansvarigt för statistiken om
brott och därmed även för spridningen av denna information.
Statistiken kan anses vara adekvat och av hög kvalitet. Brå ska ha
heder av att man delvis har lagt om statistiken så att inadekvata och
missvisande uppgifter om t.ex. antal polisanmälda fall av dödligt
våld, som är synnerligen dåligt överstämmande med de faktiska förhållandena, inte exponeras lika mycket som tidigare. När det gäller
dödligt våld, gör Brå istället egna bearbetningar och publicerar
statistiken över ”konstaterade fall av dödligt våld” (nu senast Brå
2019c). Samtidigt blir det allt svårare att nå ut med information om
den faktiska brottsligheten, främst på nationell nivå men även på
lokalnivå. Det beror på den allt kraftigare politiseringen av frågor
rörande brott och straff, vilken leder till vinklade och ibland rent
osanna framställningar av brottsligheten och dess bekämpning. Situationen kompliceras av att brottsstatistiken ibland är svårtolkad och
validiteten hos många uppgifter är låg. Det råder dock ingen tvekan
om att det finns ett behov av bättre och mer offensiv information
om brottsligheten och med den förenade risker för olika grupper av
invånare att utsättas för bott.
Jag återkommer till frågan om korrekt och mera offensiv information om brottsligheten både på central och lokal nivå i avsnittet om
polisens serviceuppdrag.
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Enligt Polislagens § 2 ska polisen ”Utreda och beivra brott som hör
under allmänt åtal” (SFS 1984:387).
Detta är ett av de få av polisens verksamhetsmål som till synes
kan utvärderas på ett förhållandevis enkelt sätt, nämligen med hjälp
av måttet på s.k. brottsuppklaring. Detta mått har under de senaste
åren varit i centrum för debatten om polisens låga effektivitet. Både
media och politiker har framhållit den låga och i viss mån minskande
uppklaringsprocenten som ett mycket allvarligt problem. Ett av
många exempel på denna debatt utgör en artikel i tidningen ”Dagens
Juridik” från 2016-09-05. Artikeln bär rubriken:
”Sämsta brottsuppklaringen på 16 år - ’kris och apati inom polisen’”.
Nedan följer ett kort utdrag ur artikeln:
”Med den lägsta brottsuppklaringen på 16 år, brott som inte utreds alls och
viktiga utredningar som står helt still försvarar polisen sig med att ’det är
stökigt’.
Det är DN som i en rad artiklar har redovisat bland annat polisens uppklaringsstatistik som visar på ’stora brister i polisens förmåga att klara av
ett av sina viktigaste uppdrag, att lösa brott’.” […]
”Eftersom Polisen själv slutat med att redovisa den så kallade personuppklaringsprocenten har istället Brottsförebyggande rådet fått ta fram statistiken åt DN - statistik som visar att trots anslag på flera miljarder klarade
Polisen förra året bara upp 14 procent av brotten jämfört med 18 procent
fem år tidigare.
- De gamla strukturerna för hur man skötte utredningsverksamheten har
slagits sönder, säger […], till DN.
Han beskriver tillståndet inom polisen med två ord: Kris och apati.”
(Wetterqvist 2016).
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Artikelförfattarens påstående, att polisen har slutat redovisa personuppklaringsprocenten23, är missvisande. Sådan statistik har sedan
länge tagits fram och redovisats av Brottsförebyggande rådet (se
nedan). Framställningen i artikeln illustrerar dock tonläget i debatten om polisens brottsuppklarande uppdrag väl. Den präglas också
av den omfattande kritik som under den aktuella tiden riktades mot
polisreformen från 2015. Den minskande uppklaringen tillskrevs i
debatten ofta de problem som polisreformen anses ha förorsakat.
Även av våra intervjuer framgår att personuppklaring diskuteras
inom organisationen. Flera av de LPO-chefer som vi har intervjuat
är dock inte alls lika oroade över den låga uppklaringen i jämförelse
med det politiska och byråkratiska tryck som utövas på polisen för
att öka uppklaringen. En lokal polischef berättade i intervjun om sina
bekymmer med personuppklaringen:
”Förra året låg vi bättre än åren innan. Det kändes bra. Men i år tycks vi
åter igen ligga lite sämre. Jag tycker inte att jag ska behöva prioritera
mindre grova brott framför de grövsta för att öka personuppklaringen.”

Enligt uppgifter från några av respondenterna resonerar man på flera
håll inom polisen om att anpassa prioriteringarna när det gäller vilka
brott som utreds, så att man får högre ”pappersuppklaring”.
Av diagrammet nedan framgår att nedgången av personuppklaringen börjar redan år 2010, alltså åtskilliga år före polisreformen,
även om den också fortsätter efter reformen. Det framgår vidare att
personuppklaringsnivån 2001, första året i redovisningen, var bara
något (ca 2 procentenheter) högre än det sista redovisningsåret,
2016. Det bör dock tilläggas att flera representanter för rättsväsendet, i samtal med mig, har hävdat att kvaliteten på polisens
förundersökningar kraftigt försämrats efter polisreformen. Som
högst var personuppklaringen 2006 och 2010 men inte heller dessa
år låg den högre än ca 18 procent.

23

Begreppet definieras och diskuteras nedan.

92

2019:6

Brottsuppklaringsuppdraget

Källa Brå 2018e s. 7.

I diagrammet ovan redovisas personuppklaringsprocenten fram till
år 2016. Efter detta har Brå ändat metoden för beräkning av uppklaringen. Av Brå:s senaste rapport i ämnet (Brå 2019d s.28) framgår
det att de två senaste åren har uppklaringen slutat minska och stabiliserats på ca 14 procentsnivån.
Även från forskarhåll har problemet med den låga uppklaringen
diskuterats, inte minst i relation till politiska förslag på höjda straff.
Forskarna har påpekat att höjda straff i kombination med låg uppklaringsprocent knappast kan ge några större brottsförebyggande
effekter. Avskräckning fungerar inte eftersom lagöverträdarna inte
räknar med att gripas och inkapacitering (oskadliggörande genom
inlåsning på anstalt) kommer ofta mycket sent i den kriminella
karriären, då brottsaktiviteten ändå håller på att avta enligt den s.k.
crime – age curve24 (Ulmer och Steffensmeir 2014).

24

Crime-age curve eller ålder-brott-kurvan, är en kurva över hur brottsaktiviteten förändras
med stigande ålder. Hos den stora majoriteten brottsaktiva individer ökar brottsaktiviteten
kraftigt under de tidiga tonåren för att uppnå sin högsta nivå någon gång under de sena tonåren
eller kring 20-årsåldern (beroende på brottstyp). Sedan minskar brottsaktiviteten snabbt. Hos
de flesta lagöverträdarna är alltså tiden för hög brottsaktivitet förhållandevis kort och koncentrerad till ungdomstiden.
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Total uppklaring kontra personuppklaring

Personuppklaring som centralt mått på polisens effektivitet är en
ganska sen företeelse. Fram till 1995 redovisades inte något adekvat
mått på uppklaringen i den officiella statistiken. Det uppklaringsmått som användes utgjorde en sammanslagning av två delar, nämligen personuppklaring (en person binds till ett brott genom formellt
beslut25) och ”teknisk uppklaring” (en mängd olika polisiära nedläggningsbeslut). En del av de brott som redovisats som tekniskt
uppklarade var inte alls uppklarade, utan sådana som på ett tidigt
stadium bedömdes som omöjliga att klara upp. Man kan hävda att
fram till 1995, då en uppdelning mellan personuppklarade och tekniskt uppklarade brott börjar göras i statistiken, saknade begreppet
uppklaring intresse som mått på polisens effektivitet och kan uppfattas som en meningslös byråkratisk konstruktion. När Brottsförebyggande rådet 2002 genomför en studie av uppklaringen konstaterar man krasst att:
”För att beskriva i vilken omfattning polisen lyckas binda gärningsmän till
begångna (anmälda) brott är uppklaringsprocenten inte ett särskilt bra
mått.” (BRÅ 2002 s. 9).

När Brå numera redovisar polisens brottsuppklaring 2018 (Brå
2018e) redovisas inte längre teknisk uppklaring överhuvudtaget,
utan enbart personuppklaring. Personuppklaring definieras på följande sätt:
”Termen ’personuppklarat’ innebär att en person bundits till brottet genom
att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har
meddelats.” (Brå 2013b s. 2)

Istället för den missvisande kategorin ”teknisk uppklaring” har Brå
sedan 2014 infört en ny statistisk kategori ”handlagda brott”. Denna
kategori definieras på följande sätt:
”I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis,
åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.” (Brå
2017a s. 5).

De beslut som avses handlar dels om fall där brottet överhuvudtaget
utretts av polisen/annan behörig myndighet eller avskrivits direkt
(de direkt avskrivna brotten hamnade tidigare ofta i kategorin
25

Dom, strafföreläggande, åtalsunderlåtelse eller penningböter.
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tekniskt uppklarade), och dels om ifall det funnits minst en skäligen
misstänkt person som registrerats för brottet eller ej (ibid.). För att
förtydliga; direkt avskrivna fall hör alltså till kategorin icke-handlagda.
Tillsammans med statistiken över personuppklarade brott ger
denna nya statistik en betydligt mer korrekt bild av polisens arbete
med att utreda brott och dess effektivitet i detta avseende. Det bör
emellertid påpekas att trots de senaste årens förbättringar av statistiska redovisningar rörande polisens arbete med att utreda brott ger
dessa uppgifter inte en fullständig bild av polisens effektivitet när det
gäller uppdraget att ”utreda och beivra brott som hör under allmänt
åtal” (SFS 2018:1186 § 2 tredje stycket). Bland de anmälda brott som
redovisas i denna statistik finns t.ex. handlingar som vid senare
utredning inte visat sig vara brott. Vidare redovisas inte anmälda
brott där den eller de misstänkta är under 15 år och som vanligen
redovisas av polisen till socialtjänsten som uppklarade. Den viktiga
slutsatsen är att denna statistik knappast kan användas som ett
generellt mått på polisens effektivitet i stort.
Det bör också påpekas att variationerna i personuppklaringen
under den aktuella perioden trots allt är förhållandevis små och att
dessa siffror alltså inte kan jämföras med de betydligt högre siffrorna
från början av 1990-talet (omkring 40 procent) som avsåg den
”totala” uppklaringen.
Självfallet är personuppklaringen olika för olika brottstyper.
Brottsförebyggande rådet (2018e) redovisar personuppklaringen för
tre olika brottsgrupper, nämligen:
1. ”Ingripande brott” (brott som polisen eller andra myndigheter
vanligen upptäcker och anmäler)
2. ”Offerbrott med interaktion” (brott där offret och gärningsmannen har en fysisk, ibland virtuell kontakt)
3. ”Offerbrott utan interaktion” (brott som begås utan att offret och
gärningsmannen har haft kontakt) (Brå 2018e s. 13)
Som framgår av diagrammet nedan varierar personuppklaringen
mycket kraftigt mellan dessa tre brottsgrupper men också inom
grupperna.
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Källa (Brå 2018e s. 13).

Strävan efter att polisen ska öka brottsuppklaringen har olika
betydelse och kräver delvis olika åtgärder när det gäller dessa tre
brottsgrupper. Att satsa resurser på ökad uppklaring i kategorin 1
”ingripandebrott” kan handla om att förbättra rutiner för hur sådana
brott handläggs. Att öka den redan mycket höga uppklaringen av
dessa brott kommer dock knappast att påverka omfattning eller
skador som orsakas av denna brottskategori. Däremot bör man förvänta sig en brottsförebyggande effekt om polisens insatser mot den
typen av brott ökar dvs. om t.ex. antalet nykterhetskontroller i
trafiken blir större.
När det gäller kategori 2 ”offerbrott med interaktion” är insatser
för att öka uppklaringen synnerligen meningsfulla och bör prioriteras. Om fler förövare av t.ex. misshandel lagförs, kommer fler
brottsoffer att få upprättelse och brottsligheten av den typen att
minska något.
När det slutligen gäller kategori 3 ”offerbrott utan interaktion”
är det föga sannolikt att uppklaringen kan öka i någon större uträckning. Däremot är det fullt möjligt att minska skador orsakade av
den typen av brott genom tämligen enkla brottsförebyggande åtgärder, t.ex. teknisk prevention som försvarar tillgrepp av fordon.
Om det politiska trycket att öka den totala brottsuppklaringen,
utan att man differentierar mellan olika brottskategorier, blir för
starkt kan polisen frestas att förskjuta sina prioriteringar från brott
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som orsakar de största skadorna till brott som är lätta att klara upp.
Generellt visar diagrammet ovan hur meningslöst det är att använda
det i debatten så populära måttet på genomsnittlig personuppklaring.

7.2

Att öka personuppklaringen

En intressant fråga är förstås om den svenska polisens effektivitet
när det gäller brottsuppklaring på något väsentligt sätt skiljer sig från
motsvarande verksamhet i andra länder. Av diskussionen ovan framgår emellertid att denna process i Sverige är så specifik att det
knappast är troligt att motsvarande processer i andra länder liknar
den svenska. Likväl gjorde Brottsförebyggande Rådet (Brå 2014a)
ett tappert försök att jämföra personuppklaringen mellan Sverige
och Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland samt England och
Wales. Av jämförelsen framgår att Sverige, det aktuella jämförelseåret 2012, hade den lägsta personuppklaringen, 17 procent, att jämföra med Norges 47, Danmarks 18, Nederländernas 25, Tysklands
44 samt England och Wales 27 respektive 29 procent. I studien jämförde man både den totala personuppklaringen och uppklaringen av
olika brottstyper. Av Brå:s undersökning framgår att det finns likheter mellan länderna rörande vilka brottstyper som är lättare och
vilka som är svårare att klara upp. Liknande mönster uppvisar uppgifter från FBI (FBI 2016) om brottsuppklaringen i USA. Andelarna
av uppklarade brott skiljer sig dock kraftigt åt mellan de undersökta
länderna. Uppklaringsprocenten beräknas genom att man dividerar
antalet uppklarade brott med antalet anmälda brott26. I de länder som
Brå undersökt (Brå 2014a) definieras både ekvationens täljare och
nämnare på annorlunda sätt än i Sverige.
Brå gjorde ett försök att göra beräkningsmetoderna för personuppklaring i de undersökta länderna så lika det svenska beräkningssättet som möjligt. Skillnaderna i hur uppklaring definieras och
beräknas är dock så stora att detta inte lät sig göras. Slutligen beräknade man antalet uppklarade brott per 1 000 invånare (ibid. s. 29).
26

Som jag har nämnt tidigare avser inte alla anmälningar faktiska brott. För några år sedan
(Svensson 2015) diskuterades t.ex. frågan om polisens skyldighet att ta emot s.k. ”knasanmälningar”. Några ändringar i polisens rutiner i detta avseende har dock hittills inte genomförts. Om många icke-brott ingår i ekvationens nämnare och inte kan klaras upp (ingå i
täljaren) kommer detta att hålla uppklaringsprocenten nere.
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Denna jämförelse är endast meningsfull vid antagandet att brottsligheten i de jämförda länderna är lik den i Sverige. (Brå konstaterar på
basis av internationell statistik att detta antagande inte är helt
orimligt.) Gör man jämförelser på detta sätt framgår det att i Sverige
lagförs årligen 14 individer per 1 000 invånare, vilket är lika med
genomsnittet för de övriga länderna i undersökningen (ibid s. 29).
Alltså, om man antar att brottslighetens omfattning och struktur i
Sverige inte avviker i någon större utsträckning från de andra
ländernas i jämförelsen, avviker inte heller den svenska polisens förmåga att klara upp brotten.
Som Brå konstaterar (2015b s. 5) och som nämnts ovan är vissa
brott praktiskt taget omöjliga att klara upp. Möjligheterna att öka
uppklaringen av dessa brott är mycket små. För andra brott kan man
öka uppklaring i viss mån. Brå konstaterar att även om polisen
kraftigt ökar sina ansträngningar att klara upp s.k. mängdbrott (och
gör allt ”by the book”27), kan eventuella ökningar av uppklaringen
inte handla om mer än på sin höjd 7–8 procentenheter. Liknande
resultat får men i en studie av polisen uppklaring av våldtäkter. Även
där är möjligheter att öka uppklaringen begränsade (Brå 2019e).
Trots denna ganska modesta ökning har man från polishåll rest
invändningar mot Brå:s undersökning. Man anser att Brå överskattar
möjligheterna att öka uppklaringen eftersom förutsättningarna för
experimentet inte motsvarade dem som råder när brott ska klaras
upp i den dagliga polisverksamheten.
Även polisens Internrevision har granskat uppklaringsverksamheten (Polismyndigheten 2017a). Revisionen inriktade sig på frågan
om hur polisregionerna handlägger den redan stora och kraftigt
ökande brottskategorin; bedrägeri. Internrevisionen finner ”mycket
väsentliga brister” i denna handläggning och visar på ett stort antal
problem, bl.a. att förundersökningarna slentrianmässigt läggs ner
utan att möjligheter att klara upp brott har undersökts. Slutsatsen
som man kan dra av Internrevisions rapport är att det finns en
potential att, i alla fall i någon mån, öka uppklaringen av bedrägeribrotten
Internationellt finns det en del forskning som på sikt kan ge
möjligheter att göra utredningsarbetet mer effektivt. Man har t.ex.
studerat vilka omständigheter kring ett brott som underlättar
respektive försvårar uppklaringen. Det kan t.ex. vara så enkelt som
27

Dvs.: PNU (Polisens nationella utredningskoncept, Rikspolisstyrelsen 2004).
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att det är lättare att klara upp ett inbrott som har ägt rum på dagen
än på natten (Lum 2016). Den sortens forskning kan utgöra vägledning för polisens prioriteringar av ärenden som ska utredas.
Forskning om effektiva utredningsmetoder, alltså vilka utredningsåtgärder som ger bättre/snabbare resultat och vilka som inte gör det,
kan vara av stor nytta. En intressant fråga i sammanhanget är t.ex.
hur kostnadseffektivt det är att söka efter DNA-spår på en inbrottsplats (Ritte 2018).
I den internationella litteraturen om brottsuppklaring är fokus
ofta inriktat på uppklaring av dödligt våld (t.ex. Braga 2017, Carter
och Carter 2015, Carter och Russell 2018). I Sverige har denna fråga
aktualiserats i samband med den kraftiga ökningen av mord kopplade till brottsliga gäng och nätverk i socialt utsatta områden (Sturup
m.fl. 2018). Personuppklaringen när det gäller dessa brott är mycket
lägre än den generella uppklaringen av fall av dödligt våld i Sverige,
som vanligen har varit hög (omkring 85 procent, jämfört med skjutningar i kriminella miljöer där uppklaringen ligger under 20 procent;
Brå 2018f). Den förhållandevis nyligen uppkomna problematiken,
med många dödliga skjutningar med låg uppklaring, innebär ett
behov av metodutveckling på detta område. En viktig faktor, som
framkommer från litteraturen ovan, är polisens förmåga att samarbeta med lokalsamhället för att på så sätt både förebygga den
sortens brott och öka uppklaringen av dem.
En av våra respondenter framhåller att den preventiva ansatsen
med utgångspunkt i en POP-analys även kan tillämpas på mycket
grova brott, t.ex. skjutningar kopplade till socialt utsatta områden.
Det går t.ex. att vidta en mängd åtgärder med anledning av underrättelseinformation och/eller misslyckade försök till mord i ett visst
geografiskt område. Polisen kan i vissa fall förhindra att ett mord
begås och därigenom (utöver att man räddat ett liv) även slippa
utreda ett grovt brott. Den typen av mycket framgångsrikt polisarbete skulle dock inte vara synlig i den statistik som används i dag.
Det bör emellertid påpekas att även framgångsrikt utredningsarbete
som leder till att förövarna till den typen av våldsbrott grips och
lagförs är en viktig form av brottsprevention. Att man för lång tid
inkapaciterar förövarna av den sortens brott kan leda till att en
”circle of violence” (Reiss m.fl. 1993) bryts och att nya våldsdåd
förhindras.
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När det gäller brottsligheten generellt är en kraftig ökning av
brottsuppklaringen således mycket svår att åstadkomma. För detta
behövs olika typer av strukturella förändringar i samhället – förändringar som handlar om ökad övervakning, kontroll, registrering och
liknande, vilket skulle innebära inskränkningar av medborgerliga frioch rättigheter för hela befolkningen eller för vissa speciella grupper.
Att under nuvarande samhällsförhållanden sträva efter att öka
brottsuppklaringen när det gäller alla brottstyper kan knappast anses
vara meningsfullt. Låt oss ta som exempel cykelstölderna, en brottskategori som är förhållandevis vanlig (år 2017 anmäldes i Sverige
65 200 cykelstölder, det faktiska antalet sådana stölder beräknas till
nästan 300 000, Brå 2018g). Det bör framhållas att för många som
drabbas av en cykelstöld är detta ett allvarligt problem, som är
förenat med åtskilligt besvär i vardagen, en hög grad av frustration
och inte sällan en inte helt obetydlig ekonomisk förlust. Detta samtidigt som brottet har ett förhållandevis lågt straffvärde. Som framgår av diagrammet ovan har cykelstöld en uppklaringsprocent som
ligger mycket nära noll. Det är ytterst osannolikt att denna andel
skulle kunna höjas annat än marginellt om samhället allokerade
mycket större resurser till att just utreda cykelstölder. Anledning till
detta är själva brottets natur. I de allra flesta fall saknas det båda
vittnen och teknisk bevisning när en cykel blir stulen. En POPanalys av problemet med cykelstölderna ger troligen som resultat att
polisen bör göra helt andra typer av satsningar än att sträva efter
ökad uppklaring, om man vill minska skador orsakade av cykelstölder. Olika typer av brottsförebyggande åtgärder som lär människor hur man skyddar sina cyklar mot stöld borde här vara betydligt
mer effektiva än försök att öka uppklaringen. Sådana åtgärder
kommer dock knappast att ge avtryck i uppklaringsstatistiken.
Det finns emellertid brottstyper där, som diskuterats tidigare, en
strävan efter ökad lagföring (dock inte uppklaring utan lagföring
överhuvudtaget28) kan anses vara i högsta grad meningsfull, eftersom
det kan ge förebyggande och skademinskande effekter. Dit hör bl.a.
rattfylleri och fortkörning. Ökad sannolikhet att straffas för den
28

För att en person ska kunna lagföras för ett brott måste detta brott vara uppklarat. Att jag
här skriver om lagföring beror på att uppklaring av t.ex. fortkörning eller rattfylleri vanligen
sker mer eller mindre automatiskt när det uppdagas att en person har en otillåten halt av alkohol i utandningsluften eller har uppmätts köra fortare än den tillåtna hastighetsgränsen.
Antalet lagföringar, när det gäller den typen av brottslighet, är i huvudsak beroende av antalet
rutinkontroller som genomförs av polisen och inte som i många andra brott av polisens förmåga att hitta den skyldige.
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typen av brott kan förväntas ha en avskräckande effekt och därigenom minska benägenheten att begå den typen av brott. Detta i sin
tur räddar liv. Dessutom, i motsats till cykelstölder, är möjligheten
att öka andelen personer som straffas för den typen av trafikbrott
stor och de ökade kostnaderna med stor sannolikhet försvarliga ur
samhällsekonomiskt perspektiv. Den typen av nyanserad POPbaserad ansats är tyvärr mycket sällsynt när det gäller diskussionen
om polisens förmåga att öka lagföring.
Av ovanstående diskussion framgår det tydligt att användning av
generella personuppklaringstal inte är meningsfullt. Varje brottskategori måste analyseras för sig och man måste bedöma om strävan
efter ökad uppklaring för just denna kategori är meningsfull eller
inte. För de brottskategorier där strävan efter ökad brottsuppklaring
kan ha en mening (t.ex. dödligt våld) måste forskningsbaserade
planer utvecklas för hur ökad uppklaring ska åstadkommas. I dessa
brottskategorier blir andelen uppklarade brott ett mått på polisiär
framgång. När det gäller andra brottskategorier kan polisiär framgång åstadkommas genom förbättrade brottsförebyggande insatser
eller ett bättre omhändertagande av offren.

7.3

Orsaker till fokus på uppklaring och påföljder

Jag har diskuterat den starka fokuseringen på personuppklaringen
med flertalet respondenter på olika positioner i polishierarkin. Det
vanligaste svaret var att strävan efter att gripa och lagföra förövarna
alltid har uppfattats, och fortfarande uppfattas, som det centrala
innehållet i polisens arbete. Denna syn tycks finnas redan hos unga
polisstudenter. Att ”fånga bovar” och se till att de får ett rättmätigt
straff tycks vara – enligt många poliser, men även många utanför
kåren, – polisens grundläggande uppgift. Även om de intervjuade
poliserna ofta framhåller att det även finns andra viktiga uppgifter.
Samtidigt talar man mycket i intervjuerna om resursbristen. ”Vi
ägnar oss praktiskt taget inte åt något annat än att jaga bovar”, sade en
av respondenterna. ”Vi är för få” säger man i stort sätt på alla håll
inom polisen, oberoende av om man talar med chefer eller polisaspiranter. Denna upplevelse av resursbrist gör att man inte anser sig
har resurser till något annat än kärnverksamheten, dvs. just att
”fånga bovar”. ”Resursbristen gör att vi inte hinner göra annat än att
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åka på prioriterade larm och försöka få så många förövare som möjligt
lagförda”, säger man.
Troligen beror detta starka fokus på resursbristerna på två
faktorer. Den ena är att man i sitt dagliga arbete upplever att man
inte hinner med allt som man anser att man borde göra – t.ex. åka på
alla anrop, ägna mer tid åt att patrullera ”hot spots”, upprätthålla
kontakten med allmänheten etc. Men det förefaller som att det även
finns en annan orsak till denna känsla och det är de kraftigt uppskruvade förväntningarna på resurstillskott. Dessa förväntningar har
jag mött praktiskt taget överallt inom de delar av Polismyndigheten
jag har besökt. Ursprunget till förväntningarna är de utfästelser om
fler poliser som kommit från politiker, media, polisledningen etc.
Löften om fler poliser är inget nytt: under åren 2006–2010 ökade
man antalet poliser med 2 500. När Brå utvärderade denna satsning
(Brå 2014b) visade det sig emellertid att satsningen knappast uppfyllde de förväntningar som fanns på den29. Orsaker låg bl.a. i att
förändringar av verksamheten inte uppstod där man trodde att de
skulle uppkomma och på befolkningsökningen. En viktig faktor är
också att många poliser inte arbetar heltid. Besvikelsen över att
ökningen av antalet poliser knappast märktes av i linjeverksamheten
var stor, både inom och utanför polisen.
I samband med 2018 års valdebatt har de flesta politiska partier
varit överens om att polisen fram till år 2024 ska få en förstärkning
med ytterligare 10 000 tjänster, och inom polisorganisationen räknar
man med denna förstärkning. Frågan är emellertid hur lång tid det
kommer att ta innan de nyanställda kommer in i verksamheten och i
vilken mån de kommer att lindra den upplevda resursbristen. Erfarenheterna från den förra satsningen är inte goda och det är inte
omöjligt att de högt ställda förväntningarna återigen kommer att
bytas i en förlamande besvikelse.
Det bör påpekas att ett karakteristiskt drag hos alla delar av den
offentliga sektorn är viljan att expandera och upplevelsen av resursbrist (Sarnecki 1985a). Även om den nu planerade ökningen av antalet poliser förverkligas och kommer linjeverksamheten till del,
29

År 2000 hade Sverige 181 poliser (251 inklusive civilanställda inom polisen) per 100 000
invånare. Antalet poliser per 100 000 invånare var som högst år 2010: 216 poliser (298 inklusive
civilanställda inom polisen). Sedan 2010 har antalet poliser per 100 000 invånare minskat något
och var i december 2017 195. Denna minskning av antalet poliser har delvis kompenserats med
en ökning av antalet civilanställda. Det sammanlagda antalet poliser och civilanställda per
100 000 invånare var i december 2017 292 – således bara obetydligt lägre än rekordåret 2010.
(Örstadus 2018; beräkningarna bygger på polisens årsberättelser.)
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kommer polisen även i framtiden att uppleva att alla förväntningar
inte kan uppfyllas och att prioriteringar blir nödvändiga. Känslan av
typen ”det blev inte mer än så” kan vara destruktiva för en organisation.
Undantagna från denna som det förefaller skriande resursbrist är
vissa av de mest utsatta områdena. I något av dessa hörde jag (till
min förvåning) en av cheferna säga ”Vi saknar inte resurser, det har vi
gott om. Det är arbetsmetoderna som vi måste utveckla!” I ett annat
LPO, som anser sig ha stora problem med brottsligheten, säger
däremot chefen: ”Man har nästan lust att smyga in i området X och
avlossa så där 10 skott eller så. Det är nog det enda sätet att få ledningen
att förstå att vi i själva verket har lika stora problem som flera av de
områden som får personalresurser på grund av att de har problem med
skottlossningar.”
Vid intervjuer med poliser som inte arbetade dagligen med
utryckningsverksamheten utan var områdespoliser har tydligt framgått att även om de själva uppfattade sitt uppdrag som viktigt ansåg
de sig ha låg status inom kåren. ”Det är poliser som jobbar med utryckning som är riktiga poliser, anser man. Vi är någon sorts snälla Bpoliser. Hur sexigt tror du att det är?” säger en områdespolis. Låg
status hos dem som inte sysslar med att ”fånga bovar” och upprätthålla lag och ordning i största allmänhet (vilket ju är huvuduppdrag
för poliser som arbetar med ingripande verksamhet) kan förklaras
med att de inte sysslar med det som i dag uppfattas som polisens
kärnverksamhet.
Den upplevda resursbristen är emellertid inte den enda förklaringen till fokuseringen på uppklaring av brott. Som framgick
tidigare är uppklaringen också till synes det enda (eller i alla fall det
mest dominerande) enkla, kvantitativa måttet på effektivitet.
”Numera, efter att uppklaringsmåttet rensades på allt annat så att det
inte längre går att fuska och låtsas att ouppklarade brott i själva verket
är ’tekniskt’ uppklarade, är personuppklaringen det enda riktiga måttet
på vår verksamhet” säger en högt uppsatt tjänsteman på Polismyndigheten, och tillägger: ”att räkna de förebyggda brotten, alltså
brott som aldrig begåtts, är inte lätt”. Även detta kan alltså vara en
viktig förklaring till fokuseringen på personuppklaringen, både hos
politiker och polisledningen: Man mäter det som är lätt att mäta,
även om det vid närmare granskning visar sig vara snudd på ett
nonsensmått.
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En tredje förklaring kommer från en polisforskare med mycket
omfattande erfarenhet av polisarbete. Denna forskare säger i intervjun med mig att det handlar mycket om de chefer som man tillsätter
på organisationens nyckelpositioner. Att man tillsätter chefer som
kraftigt prioriterar ”action” har med polisens etablerade kultur att
göra. Enligt hans resonemang har det inte hänt så mycket inom
organisationen trots att man utåt talar om problemorienterat polisarbete och insatser som bygger på vetenskaplig grund. ”Så länge
cheferna är inriktade på den traditionella polisverksamheten kommer
de att konsekvent och framgångsrikt motverka förändring”, säger han.
Granér, som har forskat på poliskulturen, skriver i sin avhandling:
”Verksamhetsidén i det historiskt traditionella polisarbetet i alla länder är,
schabloniserat uttryckt: snabbt rycka ut med blåljus och annan utrustning
och rädda oskyldiga medborgare samt gripa och föra bort bus/brottslingar
och på så sätt lösa problemet. Denna uppfattning lever kvar och är
normbildande för såväl chefers som enskilda polisers bedömning av vad
som är viktigt i arbetet och delvis ger status.” (Granér 2004 s. 101).

Sedan Granérs avhandling publicerades har 14 år gått, men det finns
inget i vårt material som skulle kunna motsäga att detta element i
polisens kultur fortfarande är mycket dominerande.

7.4

Motsättning prevention/uppklaring

Jag har tidigare framhållit att det inte behöver råda en motsättning
mellan det preventiva och det brottsuppklarade uppdraget. Att ett
brott klaras upp kan leda till att olika typer av preventiva åtgärder
sätts in för den individ som har begått brottet (tertiär30, individuell
prevention som även kan handla om inkapacitering). Dessutom kan
lagföring och påföljd ha en avskräckande effekt på andra potentiella
lagöverträdare (allmän prevention; Beccaria 1764/1995) även om
omfattningen av denna effekt är omdiskuterad (Sarnecki 2015)31.
I brist på bra mått på polisarbetets effekter har man i vissa
sammanhang försökt mäta effekterna av sin verksamhet med t.ex.
antal år i fängelse som en viss brottsutredning eller en annan polisiär
insats (t.ex. tillslag mot ett gäng) har lett till. Detta kan vara ett
30

Man brukar skilja mellan tre typer av prevention: primär – generella åtgärder, sekundär –
mot riskgrupper, tertiär – mot återfall (t.ex. Sarnecki 2015).
31
Problemen här är att upptäcktsrisken är låg (få brott klaras upp) och att många av de mest
brottsaktiva individerna inte räknar med att ”åka fast”
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farligt sätt att kvantifiera effekterna av polisens arbete. Om utgångspunkten för polisens verksamhet är att minska skador orsakade av
brottslighet, så kan knappast omfattningen av straffet vara ett mått
på framgång. Om polisen skulle ha lyckats förebygga de brott som
nu lett till långa fängelsestraff, skulle framgången vara större – men
svårare att mäta. Det är således viktigt att förebyggande av skador
prioriteras framför att straffa förövare, även om det kan vara lättare
att mäta omfattningen av straff än den brottsförebyggande effekten.
Ett välfungerade POP-arbete kan ofta ge vägledning i sådana sammanhang.

7.5

Rättvisa

Det ovan nämnda inofficiella men ganska populära måttet på polisiär
framgång, det sammanlagda antalet ådömda fängelsemånader, kräver
en vidare diskussion. Utgångspunkten här är att polisen är en del av
rättskipningsprocessen som leder till att rättvisa skipas i och med att
straff utdöms. Vi vet att denna funktion hos rättssystemet av många
människor anses vara viktig t.ex. med hänsyn till återupprättelse för
brottsoffren. Den svenska regeringen (2015) beskriver på följande
sätt målsättningen för hela rättsväsendet där polisen ju ingår som en
central del:
”Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet.
Rättssäkerhet innebär att rättskipning och annan myndighetsutövning ska
vara förutsebar och enhetlig samt bedrivas med hög kvalitet. Med rättstrygghet menas att enskilda personer och andra rättssubjekt ska vara
skyddade mot brottsliga angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och egendom.” (Regeringen 2015 s. 5)

Även om det kan vara svårt att se det vid en första genomläsning,
omfattar denna målsättning bland annat bestraffning av dem som
begår brott. Emellertid ligger uppdraget att utdela straff, enligt de
gällande principerna om straffvärdet, huvudsakligen inte på polisen
utan på domstolsväsendet. Visserligen kan polisen bidra till att straffet för en individ döms ut eller blir hårdare genom att genomföra en
bra förundersökning som ger domstolen32 underlag för att döma för
brott med högt straffvärde, men själva påföljdens stränghet kan inte
32

I vissa fall sker lagföring genom åklagarens beslut (åtalsunderlåtelse, strafföreläggande) och
även genom polisens beslut (penningböter). Principen är likväl densamma.
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vara ett mått på polisens effektivitet. Vore det så, skulle en allvarlig
risk uppstå, nämligen att polisen frångår sin objektiva, faktainsamlande roll i den rättsliga processen och istället arbetar för att den
misstänkte döms och får så hård påföljd som möjligt, oberoende av
om denne de facto är skyldig eller inte. En sådan korrupt hållning
skulle alltså direkt äventyra rättssäkerhetsmålet.
Mot bakgrund av det ovan anförda, bör polisen inte använda utdömda straff som mått på polisiär framgång. Som jag framhållit ovan
är inte heller personuppklaringen något särskilt bra mått. Det är
således uppenbart att polisen måste utveckla nya, adekvata mått på
sin effektivitet när det gäller utredningsverksamheten. Dessa mått
bör utgå ifrån de skador på enskilda och samhället som polisen har
förhindrat och/eller kompenserat. Mer om detta senare.
Slutligen bör det i denna del framhållas att ett av rättsväsendets
mål är att skipa rättvisa. Det är å ena sidan ett mycket abstrakt mål:
sedan samhället gått ifrån den gammaltestamentliga principen om
öga för öga, tand för tand, pågår en ständig diskussion om vad som
är rimligt straffvärde för en viss brottslig handling. Likväl finns det i
vårt samhälle stora förväntningar på att rättsväsendet ska hitta och
bestraffa förövaren till ett brott (eller i alla fall gör allt som står i dess
makt att göra det) – och detta helt oberoende av om denna bestraffning har en preventiv effekt eller inte. Polisens arbete är en viktig
förutsättning för att rättvisa ska skipas och även om detta sker bara
i en påfallande liten andel av alla fall, kan man inte bortse från att
sådana förväntningar finns djupt förankrade hos den stora majoriteten av befolkningen. Utan att rättsväsendet tar på sig detta uppdrag
blir det mycket svårt att upprätthålla den rådande samhällsordningen.
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Polislagens (SFS 1984:387) § 2 fjärde stycket 4 lyder: (Polisen ska)
”lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant
bistånd lämpligen kan ges av polisen.” Återigen således en bred formulering som lämnar stort utrymme för olika tolkningar. Uppdraget
har dock en stark koppling till polisens utryckningsverksamhet. Den
vanligaste formen av kontakt som allmänheten tar med polisen är
genom att ringa 112 eller 114 14 och begära antingen omedelbart
ingripande eller någon annan typ av åtgärd. Vi vet också att en stor
del av dessa samtal inte rör brott, utan andra frågor som medborgarna behöver mer eller minde akut hjälp med. Att allmänheten
vänder sig till polisen med dessa spörsmål beror i stor utsträckning
på att polisen är en av få instanser som är i funktion dygnet runt, att
verksamheten är välkänd hos allmänheten samt att de flesta
människor har stort förtroende för polisen (jämför Goldstein 1979
s. 243 tanke om polisens ”residualuppdrag”).
Samtidigt är polisens resurser begränsade, vilket innebär att
allmänhetens efterfrågan på service hela tiden måste underkastas
stränga prioriteringar. Generellt sett prioriterar polisen anrop som
har koppling till allvarliga brott och annan allvarlig fara. Ett viktigt
mått på effektiviteten är här om polisen kommer till platsen eller ger
annan typ av adekvat hjälp och hur snabb denna respons är. Samtal
från allmänheten prioriteras av ledningscentraler och vanligen är det
bara larm med högsta prioritet (grova och pågående brott samt
annan omedelbar fara) som får direkt respons. Det bör dock påpekas
att polisens förmåga att ge god service, även i fall utan högst prioritet, anses ha stor betydelse för polisens relationer till allmänheten
och genom detta indirekt påverka även de andra, ovan diskuterade
polisuppdragen, så som brottsuppklaring, trygghetsskapande etc.
Även respons på larm av lägsta prioritet bör på ett eller annat sätt
följas upp.
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Det har diskuterats i vilken mån den stegvisa centraliseringen av
polisen har påverkat polisens förmåga att ge adekvat service. Frågor
om geografisk närhet, lokalkännedom och lokal förankring osv. har
– såsom i många delar av offentlig sektor t.ex. sjukvården – ställts
mot professionalitet, avancerad teknik och kostnadseffektivitet.
Som vanligt har den tekniska stordriftsrationaliteten vunnit. Utvecklingen har gått förhållandevis snabbt och följt den övriga centraliseringen av polisen. På 1980-talet hade de drygt 140 polismyndigheterna i landet var sin radiocentral (Polismuseet 2018). Övergången
till länspolismyndigheter har lett till inrättande av länskommunikationscentraler (LKC). Reformen av år 2015 har lett till ytterligare
centralisering med sju regionala kommunikationscentraler (RKC).
Det finns emellertid (som det brukar i sådana sammanhang) en omfattande kritik mot centraliseringen av kommunikationsverksamheten. Kritikerna både inom och utanför polisen menar att lokalkännedom hos operatörerna är nödvändig för en effektiv ledning av
insatser och att de datasystem som ska användas istället inte kompenserar för den lokalkännedom som operatörerna tidigare hade.
Någon vetenskapligt hållbar utvärdering av centralisering av polisens
kommunikationsverksamhet har jag inte hittat.
Samma utveckling gäller de lokala polisstationerna, som också i
mycket stor utsträckning har lagts ner till följd av centraliseringsprocessen. Även om man behållit vissa av dessa lokaler, ofta som en
följd av omfattande protester hos lokalbefolkningen, har de s.k.
poliskontoren ytterst begränsade öppettider och mycket lite service
att erbjuda. Även denna utveckling har starkt kritiserats i den allmänna debatten och bland vissa forskare, t.ex. Holgersson (2018b).
Inte heller här tycks det finnas någon hållbar utvärdering av hur
polisens service påverkas av nedläggningarna av lokala polisstationer.
Sedan 2005 finns det ett telefonnummer som allmänheten kan
använda för att få kontakt med polisen i ärenden som inte är akuta.
Numera går detta nummer, 114 14, till den regionala polisens
kontaktcenter (PKC). Meningen är att dessa centra ska ha en allmän
servicefunktion i förhållande till allmänheten och inte minst avlasta
det akuta larmnumret 112, vilket som bekant går till SOS Alarm.
Inkörningsproblemen med det nya systemet har varit stora. Bland
annat har man fått kritik för de långa väntetiderna för att komma
fram. I dag har systemet enligt våra respondenter börjat fungera
bättre. På många håll har väntetiderna förkortats avsevärt och man
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bedömer att man har lyckats förbättra servicen till allmänheten. En
av de intervjuade lokala polischeferna bedömer att polisen har stor
nytta av 114 14-systemet eftersom PKC numera har ett utvidgat
utredningsuppdrag och därigenom kompetens och behörighet att
sålla i ärenden så att antalet påbörjade utredningar som rör ärenden
vilka inte kräver några mer omfattande åtgärder inom LPO kan
begränsas, utan att detta innebär en sämre service till allmänheten.
Det utvidgade uppdraget medför dock att samtalen kan ta längre tid,
vilket i sin tur betyder att bemanningen av PKC måste utökas om
man vill undvika att väntetiderna återigen ökar.

8.1

Polisens roll i förhållande till brottsoffer

En av de mer centrala uppgifter som ingår i polisens service avser
offer för brott. Som det diskuterats ovan, om den första polisiära
uppgiften – att förhindra brott – misslyckas, är samhällets nästa
uppgift att lindra skadorna. Vanligen vänder sig människor till
polisen när de blir utsatta för brott. Men polisen kommer i kontakt
med brottsoffer även utan att de utsatta aktivt söker kontakt, genom
att polisen kallas till eller spontant kommer till brottsplatser. I en del
fall handlar polisens service i förhållande till brottsoffret om att
polisen helt enkelt tar emot en brottsanmälan. Ofta blir nästa kontakt ett meddelande (efter kortare eller längre tid) att förundersökningen har lagts ner. I vissa fall görs även ett kort kompletterande
förhör. Allt detta sker ofta tämligen odramatiskt, de flesta brott är
inte särskilt grova och de skador som drabbar offret begränsade.
Detta är det vanliga.
Det finns dock fall där det handlar om betydligt mer omfattande
insatser när det gäller stöd till brottsoffer. I extrema fall, när polisen
kommer till en brottsplats, blir faktiskt den första insatsen livräddning eller första hjälpen med anledning av omfattande skador på
offrets kropp. Åtskilliga brottsoffer, med eller utan fysiska skador,
är i chock och behöver hjälp för detta. Många är också mycket ledsna
eller t.o.m. förtvivlade över de ekonomiska, psykologiska eller sociala förluster som brottet (eller en olyckshändelse – där polisen också
vanligen är först på plats) har inneburit. ”Förtvivlade människor är
nog det svåraste i jobbet” säger en av våra respondenter. ”Det är nästan
lättare om folk är döda, men då har man ofta anhöriga att ta hand om”
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tillägger hon. Allt detta innebär att mycket höga och mångfacetterade krav ställs på polisens service.
Självfallet blir polisens huvudsakliga uppgift i dessa situationer att
så snabbt som möjligt överlämna ärendet till andra professioner
inom sjukvården, socialtjänsten, brottsoffer- eller kvinnojourer och
liknande. Det första stödet och lotsning till relevant organisation för
vidare behandling får dock polisen stå för. I vissa fall (t.ex. när det
gäller våld i familjen) måste polisen även göra den mycket svåra bedömningen av offrets fortsatta skyddsbehov och eventuellt, om
sådant behov föreligger, vidta skyddsåtgärder. Vid vissa något mer
komplicerade förundersökningar måste polisen också hålla kontakt
med brottsoffret och/eller anhöriga under en längre (ibland mycket
lång) tid.
Både när det gäller de enkla och de mer komplicerade fallen är det
emellertid så att offren behöver en mängd information t.ex. när det
gäller rätt till eventuell ersättning. Dessutom förväntas polisen ge
brottsoffret en viss information om förundersökningen även om den
typen av information ofta tycks vara mycket begränsad. Många
brottsoffer uttrycker också missnöje med den bristande tydligheten
när det gäller polisens utredningar av ärenden där de är målsägare
(Perski 2017). Ytterligare en viktig uppgift för polisen i dessa fall är
att ge brottsoffret information för att i möjligaste mån undvika en
ny (multipel) viktimisering. Även på detta området finns det förbättringsmöjligheter.
Inom ramen för NTU frågar Brottsförebyggande rådet personer
som polisanmält brott om deras erfarenheter av de olika rättsvårdande organen. I diagrammet nedan redovisas svar om dessa
erfarenheter från undersökningen 2017 (Brå 2018n s. 21733) när det
gäller polisen:

33

Siffrorna i diagrammet ovan kommer från den s.k. nationella NTU 2017. Just detta år
genomfördes studien med två olika metoder och på två olika populationer. Graden av nöjdhet
i den andra studien s.k. lokala NTU var genomgående något lägre.
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Källa Brå 2018n s. 217.

Av diagrammet ovan framgår att lite drygt hälften av de personer
som anmält brott och som svarat på Brå:s frågor var positiva/ganska
positiva till den service som polisen gav i samband med att de
anmälde brottet. Andelen mycket/ganska negativa var förhållandevis
låg, 18 procent. Andelen negativa var dock påtagligt större bland
dem som utsatts för brott som innefattade våld och hot. Denna
skillnad är kanske inte förvånande – vanligen är det just de som blivit
utsatta för våld och hot som har störst behov av hjälp från polisen
och andra myndigheter.
Brå ber också brottsoffren att göra en bedömning av olika
aspekter av polisens service (figur 8.2). Utfallet är mycket intressant.
De flesta respondenterna förefaller vara nöjda med polisens tillgänglighet, en fråga som har diskuterats mycket, inte minst i samband
med den senaste centraliseringen. Den som vill anmäla ett brott
hittar uppenbarligen i de flesta fall ganska enkelt sin polis!
Brottsoffren förefaller också vara nöjda när det gäller polisens
bemötande. Värre är det med polisens informationsuppdrag till
brottsoffer. Det är knappt hälften som är nöjda och en ansenlig andel
missnöjda. Detta i synnerhet bland dem som har utsatts för hot och
våld där drygt en tredjedel uttrycker missnöje. Förbättringspotentialen måste här anses vara stor. Det är varken särskilt svårt eller
resurskrävande att öka polisens förmåga i detta avseende. Här kan
också finnas ett stort utrymme för utveckling av IT-stöd för att
underlätta den sortens service.
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Källa: Brå 2018n s. 218.

Som framgår av diagrammet är missnöjet störst när det gäller effektiviteten. Där är andelen missnöjda större än andelen nöjda. Återigen
är missnöjet störst bland dem som blivit utsatta för hot och våld:
nästan hälften av dem är missnöjda34. Intressant nog är dock även
andelen som är nöjda med polisens hantering av deras ärende något
större bland dem som utsatts för våld och hot. Utfallet i denna grupp
är alltså mer polariserat: Antingen är man nöjd eller missnöjd, ”mittemellan”-gruppen är ganska liten.
Orsaken till brottsoffrens relativt stora missnöje med polisens
effektivitet framgår inte av studien, men en kvalificerad gissning är
att detta missnöje har att göra med de långa utredningstiderna och
framför allt den stora andelen nedläggningsbeslut. Som vi vet leder
mycket få anmälningar till att den skyldige lagförs. Många brottsoffer som anmäler brott till polisen hoppas på lagföring, som de
skulle uppleva som en upprättelse. Kanske är förhoppningarna om
återupprättelse som störst när det gäller brott med inslag av våld och
hot. Dels uppfattas kränkningen vid dessa brott vanligen som större,
och dels eftersom det rör sig om brott med interaktion, kan offret
ofta peka ut en gärningsman. Om denne sedan inte lagförs är det
naturligt att den utsatta personen blir missnöjd. Vi är alltså tillbaka
vid uppklaringsfrågan.
34

När det gäller personer som är utsatta för brott som upplevs som en stor kränkning, t.ex.
just våldsbrott, kan deras förmåga att ta emot information som ges i anslutning till brottstillfället vara begränsad. Detta kan för övrigt ibland gälla även offer för andra brott. Polisen
måste alltså ibland återkomma till brottsoffret med kompletterande information. Detta kräver
både att man utvecklar rutiner och att man allokerar resurser för sådana insatser.
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Brå (2018h s. 16) har ställt frågor om brottsoffrens nöjdhet sedan
2007 och om olika aspekter av nöjdheten sedan 2009, så det finns en
ganska lång tidsserie som visar hur nöjdheten har utvecklats. Serien
visar en påtaglig stabilitet med små variationer. Det går dock att klart
urskilja en puckel på samtliga kurvor år 2015, alltså året för polisreformen (se figur nedan). Därefter uppvisar de olika indikatorerna
på nöjdheten en viss minskning. Minskningen är störst när det gäller
upplevelsen av effektivitet. Någon återhämtning har hitintills inte
kunnat observeras.

Källa: Brå 2018h s. 16.

8.1.1

Missnöjda och de som inte anmäler

Brottsförebyggande rådet har gjort en kartläggning (Brå 2010) av
personer som är mest missnöjda med polisens handläggning av deras
brottsanmälningar. Resultaten sammanfattas på följande sätt:
”Mest missnöjda med kontakten med polisen är män, äldre, utrikes födda
och lågutbildade, de som utsatts för brott där våld eller hot ingick, personer
som anmält flera brott samt de som själva varit åtalade under de senaste tre
åren. (...) Sett till enskilda brottstyper är utsatta för rån mest nöjda med
poliskontakten medan utsatta för hot, våld och trakasserier är minst nöjda.
De som haft direkt kontakt med polisen vid anmälningstillfället är mer
nöjda än de som anmält via telefon eller Internet.” (Brå 2010 s. 7–8).

Ytterligare två aspekter på polisens service till brottsoffer bör
nämnas: dels de som inte anmäler brott och dels de som inte motsvarar traditionella förväntningar på ett brottsoffer.
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När det gäller den förstnämnda gruppen måste man hålla i minnet
att de flesta brott aldrig blir polisanmälda. Inom ramen för NTU
tillfrågas personer som uppgett att de blivit utsatta för brott, om de
har anmält brottet till polisen. Av diagrammet nedan framgår anmälningsbenägenheten för olika brottskategorier (Brå 2008 s. 29).

Not: St. ur mot. f. är en förkortning av Stöld ur motordrivet fordon.
Källa: Brå 2008 s. 29.

Detta diagram är taget ur en tio år gammal undersökning, men av
Brå:s senare rapport (Brå 2017c) framgår att allmänhetens benägenhet att anmäla brott till polisen inte förändrats i någon större utsträckning35. Det bör kanske påpekas att dessa siffror endast avser
brott som rapporteras i NTU och att de därför kan utgöra en överskattning av den totala anmälningsbenägenheten.
Av diagrammet framgår alltså att benägenheten att anmäla brott
varierar kraftigt mellan olika brottskategorier. Störst är den för bilstölder och bostadsinbrott, där anmälan är en förutsättning för att
få ersättning från försäkringsbolagen. Lägst är benägenheten att
35

Detta gäller emellertid inte sexualbrotten där anmälningsbenägenheten enligt NTU, tycks
ha sjunkit något under senaste åren (Brå 2017c s.130). Detta något oväntade förändring kan
troligen förklaras med att respondenterna definierar numera flera typer av sexuella handlingar
som brottsliga.
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anmäla för sexualbrott, hot och misshandel. Att anmäla ett brott är
i stort sett en rationell handling (Brå 2008 s. 12), det är därför föga
förvånande att man är mindre benägen att anmäla mindre grova
brott. Även brott begångna av närstående eller personer som man
står i beroendeställning till, anmäls mera sällan. För vår diskussion
här är det väsentliga att personer med minst benägenhet att anmäla
brott ofta finns bland de mest socialt utsatta och på annat sätt sårbara. Personer som inte anmäler brott får av uppenbara skäl vanligen
inte den service från polisen och det övriga samhällets sida, som de
som anmäler får. Man kan visserligen hävda att detta är deras eget
val, men likväl ett samhällsproblem, inte minst med tanke på att det
ofta rör sig om personer ur svaga samhällsgrupper. Polisens service
måste alltså omfatta även brottsoffer som inte gör, eller är tveksamma till att göra, polisanmälan. Här behövs en metodutveckling.
Det andra problemet gäller alltså ”besvärliga” brottsoffer. Den
norske kriminologen Nils Christie (1986) har myntat begreppet
”det idealiska offret” som avser en sårbar person (ofta kvinna) som
blir utsatt för brott utan egen förskyllan. Alltså en respektabel
person som vid brottstillfället befinner sig på en respektabel plats i
ett respektabelt ärende. Förövaren i en sådan ”idealisk situation” ska
däremot uppfylla så många kriterier för en skurk som det är möjligt
(jämför Heber 2010). De idealiska offren är vanligen lätta att hantera
för polisen och det övriga rättsväsendet. Problemet är bara att många
offer inte är idealiska, utan har en hel del problem och inte sällan
själva vid det aktuella brottstillfället, eller tidigare, har begått klandervärda handlingar vilka dessutom är kända av polisen. Det är inte
heller ovanligt att dessa offer vid brottstillfället är berusade och både
då och senare svåra att samarbeta med. Att så ofta är fallet beror på
det tidigare nämnda förhållandet att även utsatthet för brott (liksom
förövande av brott) är ojämnt fördelad i befolkningen och bl.a. är
relaterad till människors livsstil och benägenheten att ta risker.
Gruppen ”högriskförövare” och ”högriskoffer” överlappar delvis
varandra.
Det är av stor vikt att även dessa ”icke idealiska” offer får en god
service och hjälp från samhället. Detta är viktigt av flera skäl. Dels
har dessa individer förhöjd risk för multipel viktimisering, dels är det
viktigt att de får en fungerande relation till rättssystemet. Donner
m.fl. (2015) visar att tillämpning av polisiära metoder, som av de
inblandade uppfattas som rättvisa (s.k. procedural justice), påverkar
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medborgarnas (även förövares och offrens) syn på polisen positivt,
liksom deras tillit till polisen och samhället i stort. Dessutom påverkar tillämpningen av dessa principer polisens egen verksamhet,
där medarbetarna fungerar bättre internt och är mer nöjda med sitt
arbete. Det är självfallet alltid viktig att tillämpa dessa principer, men
kan vara ovanligt framgångsrikt när en person som i vanliga fall ofta
är i konflikt med rättssystemet har legitimt rätt till stöd från detta
system.

8.2

Service till andra än brottsoffer

Mycket av det ovan anförda och inte minst det som rör principen
om ”procedural justice” gäller förstås polisens kontakter med och
service även till dem som inte är drabbade av brott. Det kan röra sig
om vittnen, människor som behöver hjälp i olika nödsituationer eller
allmänheten som behöver någon form av information eller av andra
skäl tar kontakt med polisen. Polisen, med sitt generellt sett goda
anseende i samhället och på grund av att man ofta har lätt att identifiera dem, tilldrar sig allmänhetens intresse. Många människor och i
synnerhet de som tillhör de svagare grupperna i samhället, har
vanligen ett stort behov av olika typer av samhällsinformation som
ofta enklast kan inhämtas t.ex. från patrullerande poliser.
Man får inte glömma att även misstänkta för brott ofta är i behov
av polisens hjälp när det gäller information, tillgång till vård och även
stöd och tröst.
8.2.1

Polisen på nätet

Mot bakgrund av att allt fler människor, i synnerhet unga, tillbringar
en hel del tid på nätet är det en önskvärd utveckling att även
företrädare för Polismyndigheten finns på Twitter-, Instagram- och
Facebook m.fl. Dessa och liknande moderna medier används i dag
och bör användas i ännu större utsträckning av polisen, för information till medborgarna – inte minst när det gäller brottslighet i det
lokala området. Det blir också allt viktigare att polisen motverkar
olika rykten och direkt falska påståenden om brottsligheten som allt
oftare sprids genom de moderna medierna. Den typen av desinformation kan leda till förföljelse av enskilda individer eller grupper
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av individer, och även till att initiera upplopp och annan brottslighet.
Som exempel kan nämnas ryktesspridning kring en misstänkt
våldtäkt i Malmö som enligt uppgifter på nätet var förenad med
mycket grym tortyr (Ewald 2018). Till slut fick Polismyndigheten
gå ut med ett klargörande rörande händelsen. Ärendet var då nedlagt
p.g.a. att det inte gick att fastställa vad som egentligen inträffat, men
någon tortyr var det enligt polisen inte fråga om. Mot bakgrund av
utvecklingen av sociala medier och fördjupningen av politiska
konflikter i vårt samhälle måste man räkna med att den typen av
desinformation kan bli allt vanligare. Polisen måste utveckla både
rutiner och beredskap för att kunna bemöta falska nyheter.
Bortsett från denna typ av exceptionella händelse, där polisen
behöver agera snabbt och resolut, behövs det också en långsiktig
strategi för hur polisen med hjälp av de nya medierna ska sprida
information om brottslighet och andra relaterade problem på lokal
nivå. En adekvat, lättillgänglig och aktuell information om brottssituationen i närområdet kan, som nämnts ovan, förebygga rädsla för
brott och ge medborgarna underlag för att fatta rationella beslut om
eventuella skyddsåtgärder. Ansatser till sådan service till medborgarna förekommer på vissa håll i landet, men metodiken bör utvecklas och införas som en rutin i alla LPO och kommuner. Det är
mycket viktigt att denna information är lättillgänglig, korrekt och
aktuell. Informationen kan även kopplas till uppgifter om polisens
egen verksamhet i området och råd till allmänheten om hur man
skyddar sig mot olika sorters viktimisering.
Ett aktuellt problem på detta området är att viktig samhällsinformation från polisen alltför ofta blandas med personliga åsikter
från de enskilda poliser som ansvarar för informationen, t.ex. på
Twitter. Enskilda medarbetare inom polisen har (liksom alla andra)
självklart rätt att utrycka sina privata åsikter både när det gäller
brottslighet och annat. Självfallet kan dessa åsikter vara politiskt och
på annat sätt kontroversiella. Åsikter måste dock uttryckas på ett
sätt som inte skapar minsta tvivel om att det handlar om privata och
inte Polismyndighetens ståndpunkter. Så är det för närvarande långt
ifrån alltid.
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Kunskaper om brottsutveckling

En av frågorna i NTU-undersökningarna (Brå 2018h) rör de undersöktas uppfattning om brottsutvecklingen. I undersökningen fungerar frågan som en av flera indikatorer på rädsla för brott, men den
kan också användas som en indikator om allmänhetens kunskaper
om brottsligheten. I diagrammet nedan redovisas hur de intervjuade
svarat på denna fråga sedan år 2006:

Källa: Brå 2018h s. 121.

Diagrammet visar på en påtaglig stabilitet i synen på brottsutvecklingen, även om en mindre minskning kan observeras i uppfattningen
av att brottligheten ökat, i synnerhet i mitten av den undersökta
perioden. Mellan knappt 70 och drygt 80 procent av de tillfrågade,
något flera kvinnor än män, tror att brottsligheten ökar (något eller
kraftigt). Det senaste redovisade året var det 38 procent av de tillfrågade som trodde att ökningen var kraftig och 37 procent som
trodde att brottsligheten ökade något (ibid. s. 119).
Man kan hävda att formuleringen av frågan är mycket allmän och
inkluderar både sådana brott som faktiskt ökar och sådana som inte
gör det. Någon allmän ökning av brottsligheten under hela den
undersökta perioden är det emellertid knappast fråga om, vilket för
övrigt bl.a. framgår av första delen av den här diskuterade NTUundersökningen. Man kan alltså hävda att resultaten ovan antyder att
allmänheten är felinformerad om brottsutvecklingen, vilket kan leda
till överdriven rädsla (otrygghet). Detta kan även utnyttjas politiskt.
Som nämnts ovan är det Brottsförebyggande rådet (Brå) som är
ansvarig för att på nationell nivå producera brottsstatistik, sprida den
och även bistå med tolkning av statistiska uppgifter rörande brott.
118

2019:6

Serviceuppdraget

Det sistnämnda är viktigt eftersom statistiska uppgifter om brott
ofta är svårtolkade. Brottsstatistiken, som består både av data från
rättsväsendet och alternativa källor, är lättillgänglig på nätet och
genom Brå:s publikationer. Frågan är hur aktivt Brå ska vara när
allmänheten generellt feltolkar de uppgifter om brott som Brå tillhandahåller, eller när uppenbarligen felaktiga tolkningar av brottsstatistiken förekommer i den politiska debatten och i media. Hittills
har Brå intagit en ganska passiv hållning i denna fråga. Det bör
emellertid övervägas om inte Brå med sin unika expertis på detta
område borde inta en mer aktiv hållning. När det gäller information
om den lokala brottsligheten ligger ansvaret på polisen. Här finns
som tidigare påtalats stora förbättringsmöjligheter.
Det är naturligt att det är polisen som på lokal nivå ska svara för
information till medborgarna om brottslighet och åtgärder mot
brott. Informationen från polisen måste dock vara professionellt utformad. Inom Polismyndigheten finns i dag en centralt placerad
kommunikationsavdelning med ca 200 anställda. Avdelningen använder sig också av en del externa konsulter. Enligt information från
Polismyndigheten ansvarar avdelningen ”för att styra och samordna
Polismyndighetens kommunikationsarbete och fungerar som ett kommunikationsstöd åt hela myndigheten. I avdelningen ingår även de
regionala informationsenheterna Kommunikation Nord, Syd, Öst,
Väst, Mitt, Bergslagen och Stockholm.” (Polismyndigheten 2018h).
Den lokala brottsinformationen kan inte produceras på central
eller regional nivå. Den ska vara förankrad i den situation som råder
på LPO och i kommunen/stadsdelen. Däremot kan den centrala
organisationen (både informationsavdelningen och IT-avdelningen)
vara till stöd för att utforma rutiner för hur den lokala informationen
ska utformas och spridas. Av våra intervjuer framkommer att det
inte alltid är lätt för lokala polisområden att få stöd från den centrala
informationsavdelningen när det gäller lokala informationsinsatser.
Man bör överväga om informationsavdelningen bör decentraliseras i
större utsträckning än i dag, eller i alla fall i större utsträckning
fokusera på lokal brottsinformation.
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Begränsningar i möjligheterna att ge service

Det finns en del gemensamma problem när det gäller polisens utrycknings/utredningsverksamhet och polisens servicefunktion. En
sådan gemensam aspekt är prioriteringsfrågan som redan diskuterats
utförligt i denna rapport. Vi är alltså tillbaka till frågan om hur balansen mellan olika typer av uppdrag ska kunna upprätthållas (vid en
viss given nivå av resurser) och vad som är en rimlig nivå på service
av olika slag. Som när det gäller de andra polisiära uppdragen skulle
man även när det gäller service, kunna göra en del besparingar genom
olika typer av tekniska lösningar (se nedan avsnittet om IT-problematiken) men generellt är polisverksamhet personalintensiv och
därför dyr.
Det finns dock en del lösningar för att göra polisens service mer
kostnadseffektiv. Det pågår redan i dag olika försök att renodla
polisverksamheten och därmed avlasta den. Så har t.ex. en del transporter av olika slag överförts på kriminalvården. De problem som
har uppkommit i samband med detta är förhoppningsvis av övergående natur.
Stora besparingar i verksamheten kan dock först göras när en
systematisk analys av vad polisen gör i dag har genomförts. I den
tidigare nämnda studien av Holgersson och Knutsson (2012) rörande ingripandepolisers arbetstider framgår följande fördelning av
tidsåtgången:

Källa: Holgersson och Knutsson 2012 s. 19.
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Här finns troligen en hel del möjligheter till rationaliseringar, bl.a.
med användning av den moderna it-tekniken, inte minst när det
gäller tiden på polisstationen och i bilen. Gör man detta ska man
dock hålla i minnet polisens ”residuala” roll, som Goldstein (1979)
skriver om. Polisen utför en hel del arbetsuppgifter inte därför att de
i första hand hör till polisens uppdrag, utan därför att ingen annan
utför dem. Dessa uppgifter är viktiga för att lokalsamhället ska
fungera någorlunda friktionsfritt. Om inte polisen utför dessa uppdrag i framtiden, måste någon annan göra det.
Det finns även möjligheter till mera drastiska begränsningar av
polisens uppgifter. Dessa lösningar är dock ofta politiskt kontroversiella. Låt oss nämna några av dem.
Exempel 1: Ett stort och resurskrävande område inom polisverksamheten är butiksstölder. Stölder upptäcks vanligen av butiksanställda kontrollanter som gör det första ingripandet och kvarhåller
den misstänkta tjuven i butiken, säkrar bevis och tillkallar polisen.
Polisens roll i dessa sammanhang är ofta rent formell men ändå
tidskrävande, då en brottsanmälan måste upprättas. Under 2017 har
ett försök gjorts i Nordstan i Göteborg (Utvecklingscentrum syd
2018) att genomföra denna typ av förundersökningar på distans.
Försöket avbröts dock, då de ärenden som ansågs vara lämpliga för
den typen av utredning var för få. Med viss modifiering av lagstiftningen skulle det kanske vara möjligt att (åtminstone i de flesta
fall) ”hoppa över polissteget” och låta butiksägarna själva dokumentera brottet och driva processen mot snattarna i en civilrättslig
process.
Exempel 2: Polisen är tvungen att prioritera hårt mellan larm. De
flesta av de poliser inom ingripandeverksamheten vi har intervjuat
uppger att man inte hinner åka på alla larm. ”Vi hinner bara åka på
pågående brott” säger en respondent ”Bara larm prio 1, ibland 2,
hinner vi med. Andra får vi ta senare eller inte alls”, säger någon
annan. Samtidigt är det viktigt, främst utifrån serviceaspekten, men
också utifrån utredningsaspekten, att även brott av lägre prioritet
dokumenteras och att en utredning påbörjas. På vissa håll (bl.a. i
England) har man prövat att låta brottsoffret eller någon närstående
med hjälp av en smartphone göra en första dokumentation av
brottet. De flesta privatpersoner förfogar i dag över en smartphone
som kan fotografera, filma och göra inspelningar av tämligen hög
kvalitet. Sådan dokumentation kan göras under handledning av en
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polis, som alltså inte behöver vara på plats. Underlaget kan t.ex.
användas för ett beslut om ifall en förundersökning ska läggas ner
eller fortsätta. Motsvarande metod tycks kunna tillämpas när det
gäller medicinsk vård s.k. vård online. Kanske bör metoden även
prövas för vissa delar av polisär service?
Exempel 3: I Sverige, till skillnad från många andra länder, är
narkotikabruk kriminaliserat (brottsrubriceringen är ”ringa narkotikabrott”). För att bevisa att en person har använt narkotika behövs
det vanligen ett urinprov, ibland blodprov. I Sverige avkrävs årligen
40 000 personer sådana prov (Brå 2016). De flesta av dessa är urinprov. Den ovan nämnda undersökningen visar att antalet sådana
prover har fördubblats under senaste 20 åren samtidigt som andelen
positiva utfall har minskat. Att ta alla dessa prover och vidta andra
åtgärder förenade med utredning och lagföring av ringa narkotikabrott tar en hel del polisiära resurser. En återgång till den ordning
som rådde i Sverige före 1988, när narkotikabruk kriminaliserades,
och framför allt straffskärpningen 1993, som gav polisen möjlighet
att genomföra kroppsbesiktning i form av urin- eller blodprov vid
skälig misstanke om bruk av narkotika (Prop. 1992/93:142), skulle
innebära väsentliga besparingar av polisens resurser. Brottsförebyggande rådet (Brå 2000) har utvärderat lagändringen från 1993.
Man konstaterar att tillämpningen av den nya lagen är resurskrävande för polisen och att lagföringar för ringa narkotikabrott
främst hos äldre missbrukare har ökat. Det gick däremot inte att visa
att lagändringen hade några effekter på narkotikabruket.
Det råder stor osäkerhet om en avkriminalisering av narkotikabruk skulle leda till en ökning av missbruket eller inte. Generellt kan
man säga att det i dag finns en tendens i världen (t.ex. Portugal,
Norge, Kanada, delar av USA) att minska graden av kriminalisering
när det gäller olika typer av befattning med narkotika och att
behandla dessa frågor mer som social- och hälsopolitiska och mindre
som kriminalpolitiska. Lag- och praxisändringar som går i denna
riktning skulle troligen innebära att en del av polisens resurser som
i dag används för åtgärder mot ringa narkotikabrott skulle kunna
användas för andra ändamål. Samtidigt skulle troligen en resursförstärkning inom socialtjänsten och hälsovården vara nödvändig.
Exempel 4: I åtskilliga länder, t.ex. i England och USA, patrullerar
vanligen poliser en och en. Införande av motsvarande system i
Sverige skulle kunna i princip innebära att med bibehållet antal

122

2019:6

Serviceuppdraget

poliser skulle det kunna finnas dubbelt så många patrullerande bilar
i ett område. Frågan har diskuterats i Sverige och förkastats med
hänsyn till polisernas säkerhet. Bedömningar av säkerheten varierar
uppenbarligen mellan olika länder. I England är de ensamma patrullerande poliserna inte ens beväpnade med skjutvapen. En
amerikansk polischef som jag intervjuade hävdade att poliserna som
patrullerar en och en är mera uppmärksamma och därför minde
utsatta för risker samt att ensampatrullerande poliser är mycket mer
benägna att ta kontakt med allmänheten.
Exempel 5: Ett annat område inom den polisiära verksamheten
som kräver ansenliga resurser är trafikövervakning. Det finns länder
(t.ex. Polen), där stora delar av detta ansvar har överlämnats till en
annan myndighet. De flesta åtgärder när det gäller trafikövervakning
kräver knappast personal med polisutbildning.
Det finns ytterligare ett flertal områden där uppgifter som i dag
till synes självklart utförs av polisen skulle kunna utföras av någon
annan. De flesta ändringar av den här typen innebär inga direkta
besparingar för staten – någon måste ju övervaka trafiken eller (för
att nämna ytterligare ett område) ta hand om berusade eller psykiskt
störda personer – men polisens arbetsbelastning skulle förstås bli
mindre.
Avslutningsvis i detta kapitel bör det framhållas att en av de
vanligast förekommande metoderna för effektivisering i vår tid är
digitalisering. Som framgått av det jag hittills skrivit är den svenska
polisens arbete för närvarande förhållandevis lite digitaliserat, även
om en utveckling på detta område pågår (se nedan). Även om polisarbetet är mycket personalintensivt och i stor utsträckning bygger
på mänskliga kontakter, finns det stora möjligheter till effektiviseringsvinster med en väl genomtänkt digitalisering. Framför allt
handlar det om olika typer av IT-stöd som förenklar polisens rutinuppgifter (t.ex. administration, dokumentation, bevakning och liknande). På längre sikt kommer det, som i många andra delar av
offentlig sektor, även att handla om användning av artificiell intelligens (AI). Tilläggas bör kanske att digitaliseringen inom polisen, om
den ska leda till verkliga tidsvinster, kommer att kräva satsningar på
omfattande support. Den sortens satsningar utan adekvat stöd har
på andra håll, inte minst i andra delar av offentlig sektor, lett till
omfattande tidsförluster (i alla fall under ett långt initialt skede)
istället för de förväntade vinsterna.
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Den grundläggande idén bakom den senaste polisreformen 2015 var
att centralisera den polisiära verksamheten ytterligare. Fram till 1965
års förstatligande var den svenska polisen lokalt organiserad i ca 500
lokala polisdistrikt, även om vissa centrala funktioner introducerades redan tidigare, bl.a. till följd av händelserna i Ådalen 1931
(Polismuseet.se). I samband med förstatligandet blev antalet polisdistrikt 119. Dessutom inrättades en Rikspolisstyrelse som fick en
samordnande funktion. Nästa reform ägde rum 1999, då Sverige fick
21 självständiga länspolismyndigheter och Rikspolisstyrelsens samordnande funktion förstärktes (ibid.). År 2012 beslutade en enig
riksdag om en ny reform. Nu blev de 21 länspolismyndigheterna en
Polismyndighet som leddes av en rikspolischef med befogenhet att
leda hela organisationen.
Det hävdas att den ovan beskrivna centraliseringsprocessen och
den parallellt pågående utvecklingen mot enhetlighet (skapande av
likartade byråkratiska strukturer över hela landet36), utgör en anpassning till det moderna samhällets krav. I många länder (om än
inte alla, i alla fall inte i samma omfattning) har polisen centraliserats.
Detta brukar ses som en anpassning till förändringar i vårt samhälle
och de hot som vi numera är utsatta för. De terroristattacker som
drabbat världen under detta sekel har skapat ett behov av stora,
flexibla, samordnade polisinsatser. Den moderna tekniken, och en
mycket mer rörlig livsstil hos medborgarna i stora delar av världen,
har också lett till krav på en polisiär verksamhet som är mindre
bunden till det lokala samhället. Det framgår av våra intervjuer att
målet med en mer samordnad polisverksamhet åtminstone delvis har
uppnåtts. En av de intervjuade LPO-cheferna säger apropå en
36

Thomas Rollén, ordförande i genomförandekommittén för polisreformen kallade, i samtal
med mig, den nya enhetliga organisationen för sexvåningshuset, alltså en myndighetsstruktur
som ska ha sex beslutsnivåer.

125

Polisreformen och dess effekter

2019:6

planerad större polisinsats, som skulle involvera poliser från olika
delar av landet, inför högerextremisternas demonstration i
Stockholm, att den typen av insatser kommer att bli mycket enklare
att genomföra efter reformen. ”Man kan rekrytera poliser med den
kompetens man behöver och dessa kan i sin tur enkelt ersättas av andra
i sina lokalområden.” Även Rikspolischefen brukar framhålla vikten
av denna förändring37.
Att se centralisering som en given konsekvens av samhällsutvecklingen är emellertid ingen självklarhet. Det är inte heller så att
utvecklingen inom den svenska offentliga sektorn, under modern
tid, hela tiden gått mot mer centralisering. Tvärtom brukar perioder
av starka centraliseringssträvanden efterträdas av perioder då man
framhållit vikten av decentralisering och lokal förankring, och omvänt (Sarnecki 1985a). Det är därför inte helt säkert att sista ordet
om förhållandet lokalt kontra centralt är sagt när det gäller den
svenska polisens organisation.
Den främsta invändning som kan och har riktats mot den senaste
polisreformen är att den i huvudsak har fokuserat på organisationens
utformning och inte på dess innehåll (t.ex. Holgersson 2018b). Det
är just en sådan kritik som Goldstein riktade mot den traditionella
polisverksamheten i sin artikel från 1979 och sin bok från 2015.

9.1

Polisens nya organisation

Som framgår ovan är alltså den svenska polisen numera centraliserad
till en myndighet med sex beslutsnivåer. Direkt under rikspolischefen ligger rikspolischefens kansli, Internrevision, en avdelning
för särskilda utredningar samt de sju polisregionerna och fem stora
centrala avdelningar, nämligen: Nationella Operativa Avdelningen
(NOA) som i allt väsentligt har fått överta den gamla Rikskriminalpolisen och Polisavdelningens funktion, men även fått nya uppgifter,
Ekonomiavdelningen, HR-avdelningen, Rättsavdelningen, Kommunikationsavdelningen samt IT-avdelningen.
Flertalet av de LPO-chefer jag intervjuade framförde kritik mot
HR-avdelningen för dess roll när det gäller personalfrågor. Man
ansåg till exempel att man på lokalnivå hade alldeles för litet (om än
37

T.ex. i samband med ett anförande på Svenska Kriminalistföreningens möte den 9 oktober
2018.
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något alls) inflytande över rekrytering av personalen eftersom HRavdelningen i stort sett bestämde allt som rörde rekrytering.
Dessutom ansåg man att personalärendena tog alldeles för lång tid.
Flera av respondenterna framhöll också att de ansåg att HRavdelningen var för stor och höll på med projekt som inte var förankrade i ”polisens vardag”. Mina möten med företrädare för denna
avdelning gav ett visst stöd för dessa påståenden.
Liknande kritik som gick ut på att man var ”för byråkratiska”,
hade ”för låg servicenivå” samt ”var för auktoritära” i förhållande till
linjeverksamheten, fick jag höra även om de andra centrala avdelningarna. Det är inte möjligt att inom denna undersökning närmare
granska hur de olika avdelningarna arbetar. Kritik av detta slag är
dock vanlig i organisationer som har starka centrala enheter som ska
ge service till linjeverksamheten (matrisorganisation) och där ansvarsfördelningen mellan lokalt och centralt inte är tillräckligt väl
definierad. IT-avdelningens arbete diskuteras separat i denna
rapport. Även en del forskare är kritiska mot hur Polismyndighetens
matrisorganisation fungerar (Holgersson 2018a).
Många intervjupersoner har framfört kritik mot den uniforma
organisationsstrukturen i det tidigare nämnda ”sexvåningshuset”.
Man menade att organisationsmodellen inte är tillräckligt flexibel
och att man möter motstånd från Polismyndighetens ledning när
man föreslår anpassningar till lokala behov. Detta i sin tur leder,
enligt våra respondenter, till att vissa chefer får ett orimligt diversifierat eller rent av för stort ansvarsområde. Kritiken av den sorten
var vanligare direkt efter reformen och har troligen bidragit till den
allmänt negativa attityden till reformen hos stora delar av poliskåren.
Man kunde också se en hel del kreativa försök att kringgå de strikta
reglerna när det gäller tillsättning av vissa tjänster. Efterhand har
vissa modifieringar och avsteg från ”sexvåningshusprincipen” tillåtits av ledningen på en del håll. Klagomålen tycks ha minskat men
långt ifrån upphört helt. ”Det är helt enkelt inte möjligt att ha exakt
samma organisation för polisen i storstad och i glesbygden” säger en av
cheferna på mellannivå.
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Verksamhetsutveckling

När man studerar Polismyndighetens organisationsschema hittar
man, bland de enheter som ligger direkt under Rikspolischefen, inte
någon ”utvecklingsavdelning”. Polismyndighetens utvecklingsverksamhet är nämligen till stora delar decentraliserad till sju regionala
utvecklingscentra (UC). NOA (Nationella Operativa Avdelningen)
har en samordnande funktion för denna verksamhet. Under NOA:s
utvecklingsledningsgrupp ULG, har ”processledning av och utvecklingsansvar för kärnverksamheten” lagts i händerna på en utvecklingschef (Hall 2018 s. 2).
Den modell för utvecklingsverksamhetens organisation kommer,
enligt uppgifter jag har fått, inte från Genomförandekommittén,
utan från den ledning för Polismyndigheten som tillträdde 1 januari
2015. Avsikten var att utvecklingsverksamheten skulle bli mer
förankrad i regionerna och även ha direkt anknytning till NOA. Den
modell som man fastnat för anser jag vara alltför komplicerad och
otydlig.
De olika utvecklingscentra har olika uppdrag som avser hela
polisverksamheten. Hur fördelningen av ansvaret ser ut framgår av
ett dokument från Polismyndigheten daterat 14 december 2017
(Polismyndigheten 2017b). I ett något senare dokument med introduktionsdag 18-05-04 ändras ansvarsfördelningen något och ser ut
på följande sätt:
”UC Nord:
- Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (glesbygd)
- Specialstraffrätt, miljö-, arbetsmiljö- och grova jaktbrott
- Räddningstjänst
- CBRN-E
UC Bergslagen
- Operativ ledning
- Krishantering
UC Väst
- Utveckla verksamheten mot grov och organiserad brottslighet i
ett lokalt perspektiv
- Sexualbrott
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- Brott i nära relationer
- Otillåten påverkan
- Våldsbejakande extremism
UC Syd
- Mängdbrott
- Metodstöd PNU
- Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete (storstad)
UC Mitt
- Trafik
- Barn och ungdom
- Hedersrelaterad brottslighet
UC Stockholm
Ordning och säkerhet
- Idrottsrelaterad brottslighet
- Polisiär konflikthantering (POLKON)
- Särskild polistaktik (SPT)
- Nationella insatskonceptet (NIK)
Polisiär utrustning
- Utrustning
Brottsbekämpning
- Bedrägeri
- Hatbrott
- Människohandel
- Grova brott (metodstöd PUG)
- Brott mot grundläggande fri- och rättigheter, inkl. hatbrott
UC Öst
- Arrestverksamhet
- Narkotika
- Transport av frihetsberövade.” (Hall 2018 s. 3)
Enligt min uppfattning är det inte helt klart varför just metodutvecklingsfunktionen inom polisen decentraliserats på detta sätt
och lagts under NOA, medan övriga funktioner som t.ex. IT,
Information eller HR placerats inom den centrala förvaltningen
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direkt under myndighetsledningen (man kan ju hävda att även dessa
funktioner behöver en verksamhetsförankring).
Tittar man igenom de ovan redovisade ansvarsområdena hittar
man en viss systematik i indelningen (frågor placeras inom de regioner där man har störst erfarenhet av att hantera dessa), men man
kan även se att många utvecklingscentra har ett flertal mycket
disparata ansvarområden. Vissa ansvarsområden har dessutom splittrats på ett för mig obegripligt sätt, t.ex. att man separerar brottsprevention och trygghet i glesbygd och stad.
Av mina intervjuer framgår vidare att bemanningen av de sju utvecklingscentra och de resurser som de förfogar över ofta är
otillräckliga och att det på många håll råder stor brist på forskningsoch utredningskompetens. I min förra ESO-rapport (Sarnecki 2010)
påpekade jag allvarliga brister i polisens metodutvecklingsarbete när
det t.ex. gäller utvärdering och dokumentation. Under de år som
förflutit sedan den förra rapporten publicerades har utvecklingsverksamheten ökat i omfattning och fått en starkare ställning inom
myndigheten. Jag tror dock inte att den nu gällande modellen för
metodutveckling garanterar att polisens metoder kommer att utvecklas på så sätt att de kan tillfredsställa verksamhetens behov. En
sökning på nätet efter rapporter från de olika utvecklingscentra
tyder på att verksamheten inte har kommit igång och/eller att man
inte lyckats nå ut med sina publikationer. Det kan förstås inte
uteslutas att resultaten av polisens utvecklingsverksamhet är bättre
kända internt, men en viktig aspekt av kunskapsproduktion är att
resultaten är lättillgängliga. Det är först när kunskaper är spridda
som de kan diskuteras, kritiseras och, tack vare detta, vidareutvecklas.
Vid ett anförande nyligen38 nämnde rikspolischefen att man arbetar med en samordning av utvecklingsverksamheten. Mitt förslag är
emellertid att man centraliserar utvecklings- och utvärderingsverksamheten inom Polismyndigheten till en avdelning under en enhetlig
ledning och att man bemannar denna avdelning med personal med
lämplig kompetens. Således behöver man inom verksamheten flera
personer med forskarexamen. Detta hindrar inte att en del av
verksamheten kan bedrivas lokalt. Utvecklingsverksamheten måste
dock få betydligt klarare utformning och högre status inom
organisationen. En viktig erfarenhet på detta område är att sådan
38

Kriminalistföreningen den 9 oktober 2018.
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verksamhet för att kunna vara framgångsrik och tillräckligt kreativ,
utöver status och anseende inom organisationen, även behöver en
”kritisk massa” av välutbildade forskare, utredare och analytiker.

9.3

Medborgarlöften och kommunpoliser

Brottsligheten och andra störningar i samhällslivet har fortfarande
ofta lokal karaktär, och så kommer det att förbli under överskådlig
tid. Detta insåg, trots allt, även arkitekterna bakom den nya polisorganisationen. Eftersom den nya centraliseringen skulle slå sönder
många av de existerande strukturerna för polisens samarbete med
lokalsamhället, måste nya strukturer för detta samarbete föreslås.
Organisationskommittén för polisreformen (Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten 2014a och b, Polismyndigheten
2016a) söker huvudsakligen lösa detta problem genom att införa två
nya funktioner: kommunpoliser och medborgarlöften. Dessa två har
visat sig få stor betydelse för problemorienterat polisarbete inom
svensk polis och kommer att beskrivas närmare nedan.
Enligt Brå, Polisen och SKL (2016), som gemensamt gett ut en
skrift om samverkan mellan polis och kommun, är syftet med medborgarlöftena att förbättra relationerna mellan polisen och medborgarna på lokalnivå. Bl.a. vill man öka medborgarnas möjlighet till
inflytande på polisens arbete. Fokus är på brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärder. Enligt Brå m.fl.(ibid.) kan syftet med
medborgarlöften sammanfattas på följande sätt:
”- Skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället
- Informera om brottsförebyggande och trygghetsskapande
aktiviteter
- Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete
- Säkerställa medborgarnas möjligheter att påverka beslutsprocessen
- Stärka personalens lokala närvaro och tillgänglighet ” (Brå 2016 s.
14)
Medborgarlöften utarbetas i samband med s.k. medborgardialoger
men även bl.a. i s.k. medarbetardialoger – dialoger med personalen
hos polisens samarbetsparters på lokalnivå, alltså främst kommuner
men även andra myndigheter, organisationer och företag.
Inom polisorganisationen är det Utvecklingscentrum Syd (UC
Syd) som har fått i uppdrag att ansvara för implementeringen av
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medborgardialoger. UC Syd har i sin tur gett Brå i uppdrag att utvärdera polisens arbete med medborgarlöften. Som resultat av detta
uppdrag har Brå genomfört en undersökning av implementering av
medborgarlöften i fyra områden i landet. Detta är en mycket omfattande studie som består av intervjuer, enkäter, deltagande observationer, genomgång av dokumentation samt genomgång av statistik. Undersökningen inriktar sig som nämnts på fyra LPO:n och
är således inte representativ för hela landet, men den ger intressanta
bilder av de problem som uppkommer när visionen av arbetet
medborgarlöften ska förverkligas i praktiken. Dessutom innehåller
undersökningen en landsomfattande enkät med Sveriges samtliga
kommunpoliser (Brå 2018i).
Utgångspunkten för Brå:s utvärdering (ibid.) är en modell för
arbetet med medborgarlöften i form av s.k. metodstöd, som har utarbetats för medborgarlöften av Polismyndigheten (Polismyndigheten 2016b). Modellen redovisas nedan.

Källa: Polismyndigheten 2016b.
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Det framgår tydligt av modellen ovan att den har POP som utgångspunkt. Skulle denna modell genomföras över hela landet skulle den
kunna innebära ett kraftigt uppsving för en problemorienterad
inriktning inom den svenska polisen.
Brå:s utvärdering (Brå 2018i) är uppbyggd kring de olika steg som
nämns i den ovan presenterade modellen. Man konstaterar att i de
fyra undersökta områdena gick arbetet trögt i början och det var
svårt för de olika parterna, inte minst de för modellen centrala
kommunen och polisen, att hitta varandra. Särskilt kommunerna
tycktes uttrycka irritation när polisen började ställa krav på deras
medverkan. Liknande svårigheter togs upp av de poliser som intervjuades i vårt projekt. En svårighet som poängterades var att medan
polisen numera har personal som är avdelad för att samarbeta med
kommunerna (kommunpoliser), så har kommunerna ofta ingen
personal som avdelats särskilt för samarbete med polisen. Flera av
våra respondenter har framhållit att det ibland kan vara svårt att hitta
en person inom den kommunala förvaltningen som har tid och
mandat att arbeta nära polisen. En svårighet man påtalar i detta
sammanhang är att kommunerna (i motsats till Länsstyrelserna39)
inte är ålagda att arbeta med brottsprevention. Systemet tycks i detta
avseende vara anpassat efter den gamla polisorganisationen med
länspolismyndigheter som den grundläggande polisiära organisationsenheten40. Det är således inte förvånande att man inom kommunerna till att börja med hade svårt att anpassa sig till polisens
”plötsliga” intresse för samarbete.
Brå (Brå 2018j) har på regeringens uppdrag genomfört en kartläggning av det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Av den enkätundersökning som genomfördes i projektet framgår, att sättet att
organisera detta arbete på varierar mellan olika kommuner. Brå
skriver om kommunernas brottsförebyggande arbete:
”…det brottsförebyggande arbetet konkurrerar om uppmärksamheten med andra sakfrågor, såsom ANDT41, folkhälsa och säkerhet.
Vilka frågor som får utrymme beror inte alltid på vilka brottsproblem

39

Länsstyrelserna har från och med 2017 fått i uppdrag att stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. (SFS nr: 2016:1258, Förordning om regional samordning inom det brottsförebyggande området).
40
Denna brist har, för övrigt, påtalats av Riksdagens Konstitutionsutskott (Sveriges Riksdag
2018).
41
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.
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en kommun har, utan kan lika gärna handla om hur, av vem och med
vilka resurser som frågorna lyfts fram.” (Brå 2018 s. 5).
Av Brå:s enkäter framgår vidare att de flesta kommuner har någon
form av befattning som är kopplad till frågor rörande säkerheten och
brottsprevention, men att befattningarnas status, organisatoriska
tillhörighet och befattningshavarens befogenheter varierar. Ibland är
tjänsten kombinerad så att samma befattningshavare har även tjänst
som ansvarig för ANDT-frågor. Samtidigt framgår det av Brå-rapporten att man inom kommunerna ofta anser att resurserna för
brottsprevention är för små. Motsvarande bild framgår av våra intervjuer med kommunpoliser. Flera av våra respondenter framhåller att
det är nödvändigt för det framtida samarbetet att kommuner får ett
brottsförebyggande uppdrag.
Ett annat problem som framhålls både av Brå (ibid.) och i våra
intervjuer är att de personer som håller i brottsförebyggande frågor
i kommunerna ofta saknar utbildning och inte sällan även erfarenhet
av att arbeta med den typen av frågeställningar. Detta återigen till
skillnad från kommunpoliser som ofta har bådadera. Enligt Brå:s
enkät (2018j s. 42) har 82 procent av kommunpoliserna fått en utbildning i brottsförebyggande arbete; motsvarande andel för lokala
samordnare inom kommunerna är 42 procent.
Det generella intrycket från våra intervjuer är emellertid att
variationer i graden av samarbete mellan kommunerna och polisen
enkelt kan förklaras utifrån två variabler, kommunernas storlek och
omfattningen av problem med brottslighet och andra störningar av
allmän ordning. I små kommuner där också problemen är förhållandevis små, lägger man vanligen lite resurser på att samarbeta med
polisen. Situationen är en helt annan i större kommuner/stadsdelar
där man har omfattande problem. Där är samarbetet med polisen
ofta mycket tätt. Som ordföranden i kommunstyrelsen i en kommun
med mycket omfattade brottslighet uttryckte saken: ”Vår kommunstyrelse träffar polisledningen minst en gång i månaden. Kontakter
mellan våra tjänstemän och olika företrädare för polisen sker dagligen”.
Ytterligare en svårighet när det gäller samarbete med kommunerna som togs upp av våra respondenter är att en kommunpolis ofta
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har flera kommuner42 (i storstäder: stadsdelar) att samarbeta med
och att problembilderna i dessa olika kommuner/stadsdelar kan vara
mycket olika. Även relevanta samarbetsparter kan vara olika i olika
kommuner. Vissa kommuner har t.ex. ett mycket aktivt föreningsliv
medan det i andra är svårt att hitta samarbetsparter inom frivilliga
organisationer.
Så småningom tycks dock ett samarbete på många håll ha kommit
igång och börjat fungera. Flera av de intervjuade poliserna framhåller
att samarbetet fungerar väl och att det blir lätt att enas om vilka
åtgärder som polisen ska vidta när man är överens om problembilden. Liknande slutsatser drar man även i Brå-rapporten (2018i).
Det bör framhållas att man, inom vissa delar av polisorganisationen, har tagit frågan om medborgarlöften och andra former av
samarbete med lokalsamhället på stort allvar. Man har skapat
resurser för denna verksamhet genom att anställa och utbilda
kommunpoliser. Man har vidare utvecklat metodstöd för verksamheten. Man har också förordnat regionansvariga för genomförandet
av denna verksamhet (RIFA43).
Den ovan nämnda rapporten från Brå ger en detaljerad bild av den
process som ledde till att medborgarlöften formulerades och implementerades i de fyra undersökta områdena. Samtidigt pekar man på
en rad svårigheter och avvikelser från rekommendationerna i den
modell som presenterats ovan.
9.3.1

Medarbetardialoger

Brå (ibid.) konstaterar t.ex. när det gäller medarbetardialogerna, att
man har genomfört sådana i stor omfattning när det gäller den del
som handlar om kartläggning av de lokala problembilderna, men att
man inte varit lika framgångsrik när det gäller den del som handlar
om tänkbara orsaker till problemen samt åtgärder. Brå konstaterar
vidare att en återkoppling av medarbetardialogen ofta uteblev. Brå
nämner också att många poliser inom ingripande verksamheten var
skeptiska mot medarbetardialogen (ibid. s. 28, 29).

42

I Sverige finns i dag knappt 200 kommunpoliser medan det finns 290 kommuner (Polismyndigheten 2018a). Dessutom är de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö
uppdelade i sammanlagt 21 stadsdelsförvaltningar eller motsvarande.
43
RIFA: Regionalt införandeansvariga för medborgarlöftena.
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Medborgardialoger

Som nämnts ovan bygger systemet med medborgardialoger på
direkta möten mellan företrädare för Polismyndigheten, samt ofta
även kommunrepresentanter, och medborgarna. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) som är en av de aktörer som är
involverade i medborgardialoger och informerar om dessa, sammanfattar syftet med medborgardialoger på följande sätt:
– ”Öka lokalsamhällets engagemang och delaktighet.
– Engagera och involvera medborgarna för att ta aktiv del i det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet exempelvis
genom grannsamverkan, trygghetsvandringar och polisens volontärverksamhet.
– Skapa goda relationer.
– Ta fram gemensamma förslag på åtgärder för att öka tryggheten.
– Fördjupa den lägesbild som kommun och polis har av den lokala
situationen.” (SKL 2018).
Av Brå:s enkät till kommunpoliser (Brå 2018i s. 33) framgår att
praktiskt taget alla kommunpoliser (96 procent) och även majoriteten av företrädarna för kommunernas brottsförebyggande arbete
(72 procent) har arbetat med denna metod för att kartlägga lokala
problem. Omfattningen av medarbetardialoger har emellertid varierat. På vissa håll har polisen åkt runt i alla delar av kommunen och
haft möten med lokalbefolkningen, ofta tillsammans med företrädare för lokala kommunala myndigheter. På andra håll har insatsen varit betydligt mer begränsad, ibland beroende på bristande
resurser, ibland på grund av bristande engagemang.
Det allmänna intrycket av dessa möten är att det förefaller vara
svårt att ha en bred kontakt i det lokala samhället. ”Vissa människor
kommer jämt till våra möten, men de flesta tycks inte bry sig”, kommenterade en av de intervjuade kommunpoliserna. En annan säger:
”Det är som vanligt, de som inte behöver kontakt med oss finns
alltid där, de vi skulle vilja träffa kommer inte.”
Utfallet av medborgardialoger sammanfattas av Brå på följande
sätt:
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”Fungerat bra i genomförandet
– Dialogerna präglades av ett öppet och aktivt lyssnande.
– Polisen var överlag ödmjuk i sitt bemötande av medborgarna.
– Dialogerna hade en bra spridning sett till kön och ålder.
Fungerat mindre bra i genomförandet
– Syftet med dialogen förmedlades ofta inte till deltagande poliser
och kommunanställda.
– Form och målgrupp för dialogerna valdes ofta utan målgruppsanalys eller analys av lokala förutsättningar.
– Dialogerna nådde relativt få medborgare.
– En stor del av dialogerna karaktäriserades inte av tvåvägskommunikation.
– Hur medborgarna kunde påverka polisens arbete genom dialogerna tydliggjordes ofta inte under dialogerna.
– Vad som framkommit i dialogerna återkopplades inte till medborgarna mer än själva löftet.
Upplevelser av medborgardialogerna
– Medborgarna var positiva till att polisen och kommunen höll
medborgardialoger.
– Medborgarna upplevde att poliserna som höll i dialogerna var
lyssnande och respektfulla.
– Polis och kommun upplevde att resultaten av dialogerna var
svåra att sammanställa.
– Polis och kommun upplevde att samverkan i genomförandet av
dialogerna var en framgångsfaktor.” (Ibid s.34).
Av våra egna intervjuer framgår att många poliser som arbetar med
medborgardialoger, samt lokala chefer, anser att verksamheten
fungerar väl och att polisen aldrig tidigare haft så bra kontakt med
allmänheten. En av de intervjuade LPO-cheferna säger om systemet
med medborgarlöften ”Vi har fått ett mycket bra redskap för vårt
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arbete”. En av kritikerna av verksamheten säger däremot ”Jag tror att
vi verkligen har fått en bättre kontakt och samarbete med kommuner,
det är mera tveksamt om vår kontakt med kommunernas invånare har
förbättrats.” Det är viktigt att även återge kritiken från personalen
inom ingripandeverksamheten. Ett typiskt uttalande skulle kunna
vara: ”Det är visserligen bra med den typen av kontakt med allmänheten, men polisarbete i huvudsak handlar och kommer alltid att handla
om något annat. Nämligen att gripa dem som begår brott och se till att
de lagförs”.
9.3.3

Gemensam lägesbild och analys

När det gäller nästa steg i processen, gemensam lägesbild samt problembeskrivning och orsaksanalys, konstaterar Brå (ibid s.39, 40) att
där uppstod påtagliga problem. Inom polisen uppstod svårigheter att
engagera myndighetens egna analys- och underrättelseenheter i
arbetet med medborgarlöften. Kommunpoliserna och företrädarna
för kommunerna upplevde att det var svårt att göra analyser av
materialet. De olika bilder man fick av problemen visade sig svåra att
integrera. I de flesta av de undersökta områdena lyckades man inte
göra skriftliga orsaksanalyser av problemen. Jag anser att detta utfall
var väntat. För att göra denna typ av analys krävs, enligt mitt
förmenande, en kompetens som troligen varken kommunanställda
eller kommunpoliser kan förväntas besitta.
9.3.4

Formulering av medborgarlöften

Brå redovisar medborgarlöften i de fyra specialstuderade områdena.
De tre vanligaste var:
”Ökad polisiär närvaro/synlighet för ökad trygghet eller tillgänglighet
Genomföra hastighetskontroller/rattfyllerikontroller
Driva grannsamverkan/bjuda in till informationsträff om båtoch grannsamverkan” (ibid s.43).
Huruvida dessa löften kan uppfyllas är i stor utsträckning beroende
av om den lokala polisen får mer resurser eller förmår omprioritera
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de befintliga resurserna. Även flera av de övriga löftena har denna
karaktär. Det finns också en hel del löften som handlar om olika
former av samarbete mellan olika aktörer, inte minst medborgarna i
området, t.ex. trygghetsvandringar. Brå:s slutsats är att i formuleringar av medborgarlöften tas stor hänsyn till utfallet av medborgardialogerna.
Samtidigt noterar Brå (ibid s. 42–43) en hel del problem när det
gäller formuleringar av medborgarlöften. Ofta är löftena vaga och
oprecisa och därför svåra att följa upp. Polisen hade också problem
med sammanvägningen av sina egna uppfattningar av behov av olika
åtgärder med de bilder som framkommit ur medborgardialogerna.
9.3.5

Genomförande av medborgarlöften

Så här sammanfattar Brå (ibid. s. 46–47) sin bedömning av hur
medborgarlöften implementerats i de fyra undersökta områdena:
”Fungerat bra i genomförandet
– Där områdespoliserna fick arbeta fredat genomfördes betydligt
mer medborgarlöftesarbete.
– Medborgarlöftesarbete prioriterades i högre utsträckning av IG44poliser där löftet inriktade sig på en problembild som poliserna
ansåg vara angelägen att arbeta mot.
Fungerat mindre bra i genomförandet
– Polisen arbetade mindre med medborgarlöftena än planerat.
– Gruppchefer i den ingripande verksamheten styrde oftast inte
medarbetarna till att arbeta med medborgarlöftena.
– Det dokumenterade medborgarlöftesarbetet var i underkant
p.g.a. bristfällig inrapportering.
– Kommunerna lade lite tid på operativt medborgarlöftesarbete.

44

Poliser som arbetar med ingripande verksamhet.
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Upplevelser av det operativa arbetet
– IG-poliserna upplevde att de inte hade tillräckligt med resurser för
att arbeta med löftena i den utsträckning det var tänkt.
– I två områden ansåg områdespoliserna att det brottsförebyggande
arbetet och arbetet med medborgarlöften inte prioriteras i lokalpolisområdet.” (Ibid. s. 46, 47)
9.3.6

Några allmänna kommentarer till processen med
medborgarlöften

Nästa steg i medborgarlöftesprocessen är uppföljning och återkoppling, som jag återkommer till i avsnittet som handlar om utvärderingar. Här några mera allmänna reflektioner: Enligt min
bedömning är de processer som startades i samband med tillsättning
av kommunpoliser och utveckling av medborgarlöften en viktig utveckling av verksamheten inom den svenska polisen och ett stort
steg mot ett problemorienterat polisarbete. Alla de problem och
brister i arbetet med medborgarlöften som belyses av Brå:s utvärdering och av våra intervjuer är naturliga när den typen av arbete
startas. Jag bedömer att denna satsning har stora förutsättningar att
lyckas med att förändra polisens verksamhet i problemorienterad
riktning. Samtidigt ser jag allvarliga risker, vilka kan illustreras av
följande intervjucitat som finns i Brå:s rapport. Det är en polis som
arbetar inom ingripandeverksamheten som uttalar sig:
”Men jag kände att de fick så himla mycket tid till något som är lägst
prioritet. Och vi har så mycket andra saker som vi borde jobba med. Så det
var väldigt provocerande att de fick så mycket tid till något som vi ändå
inte kommer att kunna jobba med. Jag blev skitförbannad faktiskt. När
man satt där och lade ner en hel förmiddag och sen så skulle vi delas upp i
grupper på eftermiddag igen, och då känner man bara att tänk vad mycket
skit vi lägger ner på det här, på den här uppgiften och sitter i hur många
arbetstimmar som helst och så läser man att vi inte utreder ens våldtäkter
för att det inte finns tid. Och så ska vi sitta i de här grupperna och man
tänker bara, ’my lord’. ” (Brå 2018i s. 31).

Uttalandet är karakteristiskt för en stor grupp av poliser som mer
eller mindre öppet ger uttryck för sin skepsis inför olika reformer,
order om förändrade arbetsmetoder och prioriteringar. De underkastar sig dessa ”påfund” om de inte går att undvika, men uppfattar
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det som en störning i det ordinarie arbetet som går ut på att göra
traditionella polisiära ingripanden. ”De där nya påfunden kommer
och går” skulle någon av våra respondenter mycket väl kunna säga,
”men det vanliga jobbet består”. Det andra uppfattas bara som
slöseri med tid och med de, som man uppfattar, ytterst ansträngda
resurserna, som vanligen inte ens räcker för annat än de allra mest
prioriterade ingripandena. Här möts alltså två världar som förefaller
vara oförenliga.
Att verksamheten med medborgarlöften ändå har kommit så
långt är enligt min uppfattning helt beroende av att de nytillsatta
kommunpoliserna kan ägna sin arbetstid åt detta utan att tas i
anspråk för andra polisiära uppdrag. Detta gäller i viss mån även
områdespoliser i den utsträckning sådana finns i ett LPO45. Av Brå:s
utvärdering framgår att arbetet med medborgarlöften fungerade
bättre om områdespoliserna kunde ägna tid åt detta uppdrag. När
det gäller poliser som arbetar med ingripande verksamhet ansåg de
sig ofta inte ha tid att arbeta med medborgarlöften. Det var också
dessa poliser (vilka utgör majoriteten av alla poliser som arbetar på
”gatunivån”) som var mest kritiska till verksamheten och som ansåg,
liksom polisen som citeras ovan, att arbetet med medborgarlöften
var någon sorts lyx som polisen inte har råd med.
Här tror jag den stora faran finns för problemorienterat arbete i
allmänhet och för arbetet med medborgarlöften i synnerhet. Om
den stora majoriteten av poliser inte inser nyttan av den typen av
proaktiv verksamhet, utan uppfattar den som ytterligare ett påfund
av politiker och chefer som man måste låtsas att man ägnar sig åt,
men som i själva verket bara utgör en störning i kärnverksamheten,
kommer det hela att misslyckas. En annan risk är om medborgarna
börjar ifrågasätta polisens ärliga uppsåt med verksamheten, om
polisen t.ex. använder medborgardialoger för att samla underrättelseinformation om deltagarna eller liknande. Några av våra respondenter har antytt att sådant har förekommit.
Således: arbetet med medborgarlöften har förutsättningar att bli
ett viktigt steg i att utveckla polisens verksamhet i en problemorienterad och proaktiv riktning. Men det finns stora risker att det
uppstår hinder för att det ska lyckas.

45

I olika regioner har man olika policy när det gäller områdespoliser, på vissa håll finns de
knappt alls, på andra är de förhållandevis många.
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Allmänt om polisreformen

Det finns en hel del berättigad kritik mot både konstruktion och
genomförande av 2015 års polisreform. Mycket av denna kritik
framgår av de tre utvärderingsrapporter som Statskontoret har
publicerat (Statskontoret 2016, 2017 och 2018). Jag har varit medlem
i referensgruppen för alla tre rapporterna och delar i stort
Statskontorets slutsatser. Den viktigaste slutsatsen som jag har
dragit när det gäller polisreformen är att Genomförandekommitténs
(2014a 2014b) sätt att konstruera den nya polisverksamheten i stor
utsträckning var en byråkratisk produkt med stort intresse för
organisation och mindre intresse för verksamheten. Att Genomförandekommittén (ibid.) inte lagt fram någon genomtänkt modell
för hur verksamheten ska målstyras och effekter utvärderas, är enligt
mitt förmenande ett allvarligt problem för polisens nuvarande verksamhet. Ett annat problem är att verksamhetsutveckling inte har fått
en mera framskjuten plats och högre status i den beslutade modellen
för polisens organisation.
Det största misstaget när det gäller implementering av reformen
var, enligt nästan helt samstämmiga uppgifter från våra intervjupersoner, att man i stor utsträckning försummade att tillsätta ledningstjänster i linjeorganisationen när den nya verksamheten
startade. Till följd av detta utlöste man kaos och stort missnöje när
tusentals poliser inte visste vem deras närmaste överordnade var.
På den positiva sidan ska införandet av kommunpoliser, medborgarlöften och medborgardialoger nämnas. Dessa verksamheter
har, som framkommit ovan, lett till en viktig utveckling av polisens
problemorienterade ansats. På flera håll pågår i dag systematiska
kartläggningar av lokala problem som polisen genomför tillsammans
med andra aktörer. Många av dessa kartläggningar resulterar i problemanalyser vilka leder till konkreta åtgärder som ligger i linje med
de lokala behoven och medborgarnas önskemål. Det som däremot
fortfarande saknas på de allra flesta håll är utvärdering/uppföljning
av de vidtagna åtgärderna, eller som en gruppchef inom den brottsförebyggande verksamheten på ett LPO sade till mig: ”Vi gör en
massa saker, men vi vet aldrig om de fungerar:” Mera om detta nedan.
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Våra intervjuer och besök i lokala polisområden ger vid handen att
frågan om it-stöd till den dagliga polisiära verksamheten är mycket
central. Det finns emellertid två bilder av it-situationen som konkurrerar med varandra. Den ena bilden kommer från de verksamheter vi har besökt, där det finns många tecken på en skriande brist
på olika former av it-stöd. Den andra bilden framkommer av mitt
besök på Polismyndighetens it-avdelning och samtal med de personer (även på fältet) som samarbetar med it-avdelningen. Bilden utifrån dessa kontakter är att det pågår en snabb utveckling av digitalisering av olika delar av polisens verksamhet.
De två motstridiga bilderna behöver inte vara oförenliga. Det är
fullt tänkbart att polisens dagliga verksamhet på grund av mångåriga
försummelser på detta område är kraftigt eftersatt när det gäller ittekniken, men att det just nu pågår en hektisk verksamhet för att
reparera detta.
Detta kapitel ägnas åt att granska it-situationen i polisens lokala
verksamhet och försöka förena de två bilder som presenteras ovan.

10.1

Exemplet PUST

Det kanske mest uppseendeväckande exemplet på den svenska
polisens tidigare it-problem är PUST-misslyckandet. (PUST =
Polisens UtredningsSTöd.) Syftet med PUST var att skapa ett itstöd för den dagliga polisiära verksamheten som skulle öka möjligheter för poliser att finnas på gator och torg, istället för att tillbringa
långa tider på polisstationerna (se Holgerssons och Knutssons
undersökning refererad ovan) med att avrapportera olika åtgärder i
”trassliga” it-system. Enligt den beskrivning som gavs av situationen
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år 2008 inför införande av PUST, ”Lades även enkla brott på hög för
överlämning mellan olika roller” (Tallungs och Josefsson 2014)
Man ville alltså bygga upp ett system med hjälp av vilket poliserna
skulle ”kunna rapportera brott på plats. Mängdbrott, som står för den
stora volymen av brott, skulle kunna göras klart av en och samma polis,
med den misstänkte framför sig. Ett enkelt klick så skickades den för
granskning och kvalitetskontroll. Därefter till åklagare, inga överlämningar. Smart och effektivt!” (Ibid).
Det intressanta med utvecklingen och införandet av detta system
var att det skedde i nära samarbete mellan systemutvecklarna och
verksamheten, där polisens arbetsmetoder utvecklades samtidigt
med verksamhetsstödet. Tanken var alltså att när det gäller de
enklare s.k. mängdbrotten, kunde en och samma polis påbörja och
avsluta förundersökningen utan att ens behöva besöka polisstationen.
Enligt Tallungs och Josefsson (2014) utvecklades systemet
mycket snabbt. 2011 infördes PUST Java och 12 000 polisanställda
lärde sig använda det. Införandet av Pust Java ansågs också från
början vara en stor succé. Sommaren 2011 rapporterade DN
(Hökerberg 2011) att polisen lyckats förkorta utredningstiden för
mängdbrott med 85 procent!
Två månader efter införandet beslutar emellertid polisledningen
att stoppa PUST Java och bygga om systemet så att det, istället för
att baseras på Java-plattformen, ska baseras på Oracles plattform
Siebel (Järräng 2011). Anledning till detta beslut uppges vara att
polisen har beslutat att systemet Siebel, från amerikanska leverantören Oracle, ska vara polisens standardplattform (ibid.). Man bedömer att det nya systemet på sikt kommer att vara billigare än PUST
Java som när det stoppas har kostat ca 100 miljoner kronor.
Försöken att bygga om PUST-Java till PUST-Siebel har totalt
misslyckats. I början av 2014 beslutas att projektet ska läggas ned.
Innan detta beslut fattades gav Rikspolisstyrelsen konsultföretaget
EY i uppdrag att utvärdera systemet PUST Siebel. I sin rapport (EY
2013) skriver konsultfirman bl.a.:
”Utifrån genomförd analys är vår bedömning att Siebel-PUST, så
som systemet är utformat idag, inte är ett lämpligt ärendehanteringssystem för Polisen. Vår rekommendation är att RPS bör börja om från
grunden genom att ta fram en tydlig kravställning för vad ett modernt
utredningsstöd som ska stötta Polisens långsiktiga mål ska innehålla.
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Utifrån denna kravställning bör Polisen genomföra en noggrann analys
för att utvärdera alternativa lösningar. Vår bedömning grundar sig på
följande:
• Det saknas tillräckliga underlag som beskriver hur Siebels
funktionalitet överensstämmer med Polisens långsiktiga behov
av utredningsstöd
• Det saknas en tydlig kostnads- och nyttoanalys som stödjer införandet av Siebel som standardplattform på minst 15 års sikt
framför alternativa lösningar
• De verksamhetskrav som resulterat i anpassningar i SiebelPUST begränsar standardfunktionalitet, försämrar användbarheten och fokuserar på att möta kortsiktiga verksamhetsmål.”
(EY 2013 s. 1)
En rimlig tolkning av denna rapport samt RPS:s ”Underlag för beslut
om PUST/Siebel” (Rikspolisstyrelsen 2014) är att Siebel-plattformen, som från början utvecklats för andra ändamål än polisiära,
rent tekniskt inte var möjlig att anpassa till polisens specifika behov.
Försöken att ändå göra detta resulterade i ett system som var
omöjligt att använda ute på fältet. Istället för att effektivisera
polisens arbete har det nya systemet lett till att poliserna på fältet
förlorat ytterligare tid i sina fruktlösa försök att använda ett användarovänligt och instabilt system. Den totala kostnaden för detta
misslyckande, alltså inte bara kostnader för utveckling av de två
versionerna av PUST utan även kostnader i form av förlorad polisiär
effektivitet, inklusive en kraftig fördröjning av införande av ett itstödsystem som fortfarande inte är i bruk, är knappast möjliga att
beräkna.
Det är omdiskuterat hur stor påverkan PUST-misslyckandet
hade för att försena den nödvändiga digitaliseringen av polisens
dagliga verksamhet. En del personer jag har diskuterat frågan med
säger att man inte bör överdriva ”PUST-effekten”, andra hävdar att
detta misslyckande gör att poliser på fältet fortfarande ”förlorar en
massa tid på att manuellt utföra rutinuppgifter trots att enkla digitala
lösningar på dessa uppgifter finns tillgängliga inom andra sektorer av
arbetslivet.”
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Läget i dag

Efter att PUST-projektet lagts ner har Brå, inom ramen för utvärdering av Alliansregeringens satsning på fler poliser, studerat
polisens avrapportering inom ingripande verksamheten (Brå 2015c).
Brå:s generella slutsats av satsningen på flera poliser (Brå 2013:12c,
2013a och 2014b) är att denna satsning har lett till en begränsad
förstärkning av polisens ingripande verksamhet och att om en sådan
förstärkning ska kunna äga rum så behöver polisens verksamhet
effektiviseras. Det är mot denna bakgrund som avrapporteringsrutinerna studeras.
Detta är en förhållandevis liten studie, där avrapportering av 79
ärenden i Söderort i Stockholm observerats. Därför kan resultaten
inte utan vidare generaliseras. Samtidigt överensstämmer Brå:s
resultat väl med andra liknande undersökningar (Holgersson och
Knutsson 2012; Holgersson 2014b). Enligt Brå:s beräkningar tar
avrapportering av ett ärende för en patrull bestående av två poliser i
något eller några av de sammanlagt sex system som används för olika
sorters avrapporteringsrutiner (beroende på ärendets karaktär) ca en
timme. Eftersom det ovan nämnda mobila systemet för avrapportering (PUST), har lagts ner, måste patrullen åka till polisstationen
varje gång de ska avrapportera ett ärende. Den totala andelen av
arbetstiden som poliser i ingripande verksamhet tillbringar på polisstationen beräknas av Brå till 35 procent. I refererade ovan undersökning (Holgersson och Knutsson 2012) beräknas den totala tiden
som ingripandepoliser tillbringar på polisstationen till just 35 procent.
Brå (2015) konstaterar en lång rad problem som är kopplade till
avrapportering av brott. Man hävdar att om dessa problem kunde
lösas, skulle ingripandepolisers tid ute i samhället (dvs. utanför
polisstationen) kunna påtagligt förlängas. Utöver införande av ett
nytt mobilt avrapporteringssystem handlar det om: mera användarvänliga, logiskt uppbyggda system, möjligheter till snabb support vid
problem, mer driftssäkra system, bättre möjligheter att avrapportera
i lugn och ro samt system som inte kräver att vissa uppgifter måste
skrivas in på nytt gång efter gång.
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Distansutredningskonceptet

Nyligen prövades ett annat sätt att spara tid när det gäller enklare
utredningar genom att styra poliserna arbete på distans (Polismyndigheten 2018e). Polismyndigheten skriver i sammanfattning:
”Distansutredningskonceptet bygger på idén om att polisen, via internet,
kan genomföra förhör o.s.v. utan att den misstänkte är fysiskt närvarande
i det rum där polisen befinner sig utan är på annan plats. Kommunikation
mellan polisen och den misstänkte sker via ljud- och bilduppkoppling.
Datautrustning i form av bildskärmar med mera där bild och ljud via
internet kan överföras i realtid mellan extern part och polisen har installerats såväl hos polisen som hos extern part (väktarlokal i Nordstan, Göteborg). Detta har inneburit att polisiär resurs inte har måst transportera sig
till det ställe där den misstänkte befunnit sig efter ett gripande utan polisen
har kunnat sköta utredningen via uppkopplingen.” (Polismyndigheten
2018e).

Detta till synes positiva budskap om möjligheterna att effektivisera
brottsutredningar avslutas dock på följande sätt:
”Arbetsmetoden har fungerat väl men har tillämpats i väldigt få fall. Detta
då de enskilda ärendena oftast inte är okomplicerade till sin art. Till följd
av det måste distansutredningskonceptet i sin nuvarande form anses vara
en ineffektiv arbetsmetod för att utreda ringa stöld.” (Ibid.)

Utvärderingen i detta projekt pekar på ett mer generellt problem:
det räcker inte att hitta tekniska lösningar till olika typer av problem,
utan man måste också se till att personalen har kompetens att använda systemen och att regelsystemet (inklusive lagstiftning) stödjer
den tekniska lösningen.
En av våra intervjupersoner har, angående detta försök, påpekat
att det skulle vara enklare att arbeta med den typen av utredningar
om Rakel (kommunikationssystemet för polisen och andra ”blåljusmyndigheter”) hade funktionen att skicka bilder, video och inspelade förhör. Man kan tillägga att Rakel kritiseras från olika håll
för att vara föråldrat och driftosäker, t.ex. av polisförbundet (MSB
2009) och i samband med de stora skogsbränderna sommaren 2018
(MSB 2018).
Alla berörda myndigheter är överens om att Rakelsystemet har
nått sin tekniska gräns och att det snarast möjligt måste ersättas av
ett nytt, modernt kommunikationssystem med betydligt större
kapacitet. Frågan är bl.a. kopplad till att Polisen, Försvaret, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) m.fl. vill att vissa
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frekvenser för mobil bredbandskommunikation ska reserveras för
ett sådant system och alltså inte kunna användas kommersiellt. Detta
har myndigheterna framfört till regeringen i en skrivelse 2016-05-16
(MSB 2016). I en utredning från 2018 (SOU 218:92) ges förslag på
hur frågan ska lösas. Utredningen är när detta skrivs i juni 2019 på
remiss, vilket innebär att lösningen kommer att dröja.
10.2.2

Klagomål på DurTvå

DurTvå står för ”datoriserad utredningsrutin och tvångsmedelshantering”och är således ett it-system som används av brottsutredarna (Brå 2015 s. 7). Jag har fått följande brev som en erfaren
brottsutredare har skrivit till en ansvarig handläggare för detta
system. Brevet illustrerar karaktären på de problem med polisens
datasystem som många av våra respondenter har berättat om.
– ”Överst i vänstra kolumnen står K-numret. Varför kan man inte
markera och kopiera det? Det är absolut nödvändigt att enkelt
och snabbt komma åt och kopiera K-numret för att klistra in i
diverse dokument och epost mm.
– Det finns inte något sätt att kopiera ett beslagsnummer. När ett
beslagsnummer skall skrivas in i externt dokument eller epost
måste det skrivas av manuellt. Likadant är det när ett beslagsnummer skall skrivas in i samma program i ett PM, förhör eller
liknande.
– Det går inte att fritextsöka i det egna ärendet. För att kunna
fritextsöka måste man exportera en rapport till pdf-format och där
fritextsöka.
– Det går inte att på ett enkelt sätt lista ALLA beslag. En del beslag
döljer sig bakom husrannsakningar. Vid skapande av protokoll
och filtrering på Beslag syns inte alls de beslag som ligger bakom
husrannsakningar eller kroppsvisitation.
– Det går inte att klistra in t.ex. ett förhör där citat har gjorts med
typografiska citat-tecken”, som är standardinställning i Word.
Citattecknen försvinner helt vid användning av typografiska
citattecken. För att få med citaten måste Word-inställningen
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ändras till raka citattecken ". Detta har jag påpekat närmast årligen i närmare 10 år men det blir ingen förändring i nya versioner.
– Det finns inget enkelt sätt att ange aktörer. Det mest naturliga
hade varit att i listan "involverade personer och aktörer" högerklicka och där ange aktörsrollen. Det går inte heller att markera
flera aktörer och tilldela t.ex. vittnesroll i för flera aktörer samtidigt. Som det nu är måste aktörsrollen matas in med personnummer manuellt fast uppgiften om aktören redan finns i
programmet.
– Åklagarmeddelanden kommer digitalt i fönster för Åklagarmeddelande. Trots det måste uppgifterna åter matas in manuellt på
ett annat ställe i samma program. Åklagarmeddelandet är därmed inget annat än en enkelriktad chat- eller meddelandefunktion. Ungefär som om åklagaren hade skickat epost.
– Det går inte att kopiera en uppställning i ett protokoll och kopiera
över till ett nytt protokoll utan man måste skapa ett helt nytt
protokoll och manuellt göra samma inställningar som fanns i det
förra.
– Hantering och sortering i huvudprotokoll vid omfattande utredningar är seg och enormt tidskrävande. Vid mindre utredningar på mindre än 100 sidor går det att hantera men vid t.ex.
2 000 sidor är det ohanterligt. Om man i den utskrivna rapporten ser att ett dokument är felplacerat går det inte att enkelt hitta
var i protokollet dokumentet finns eftersom det i protokollgeneratorn inte finns några sidnummer, bara i pdf-utskiften.
– DUR är för långsamt. Det tar för lång tid att öppna dokument.
[….]
– Att flytta digitala uppgifter manuellt till ett annat ställe i samma
program och där registrera uppgifterna en gång till är ineffektivt
och är en källa till felgrepp och stress. Att inte kunna kopiera en
rubrik eller ett diarienummer och klistra in i annat dokument är
en obegriplig brist.
Det är pinsamt att Polismyndigheten inte kan förenkla hanteringen i
programmet och göra arbetet mer effektivt efter att programmet har
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varit i drift i två decennier. Hade DUR varit ett kommersiellt program
hade inte ett enda exemplar sålts. DUR måste bli bättre. Så som det är
idag och har varit under alla år utgör DUR ett arbetsmiljöproblem som
måste rättas till.”
10.2.3

Dataunderlag för planering och uppföljning av
verksamheten

Vi har besökt ett flertal lokala polisområden runt om i landet och
intervjuat personal i olika befattningar om vilket underlag de har för
att planera och följa upp den dagliga verksamheten. Inom alla
besökta lokala polisområden fanns det ett systematiskt inslag av
verksamhetsplanering som byggde på lokala problembeskrivningar.
Jämfört med hur situationen såg ut då undersökningen 2010 genomfördes, rör det sig om en avsevärd förbättring. I alla besökta
lokalpolisområden (LPO) hade man också tillgång till Polismyndighetens centrala system som kunde generera aktuell statistik rörande
den polisanmälda brottslighetens omfattning och struktur. I vilken
utsträckning dessa uppgifter användes berodde emellertid på tillgång
till anställda med kompetens att få fram dessa uppgifter och göra
dem begripliga och tillgängliga för personal. Såvitt vi kunde bedöma
användes den sortens statistiska underlag mest i lokala polisområden, där man anställt en speciell befattningshavare med kompetens att ta fram och bearbeta dessa uppgifter. Även på dessa LPO
fanns emellertid stora problem med att tillgängliggöra uppgifter för
personalen på fältet. Uppgifter i form av tabeller och diagram i
pappersform fanns t.ex. på en anslagstavla på polisstationen (se
bilder), och/eller förmedlades muntligt vid olika möten och utsättningar. Något system att distribuera dessa uppgifter (t.ex.
genom en app) till all polispersonal fanns inte så vitt vi kunde se.
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Dessa uppgifter uppdaterades vanligen varje, eller varannan vecka,
och utgjorde underlag för planeringsmöten. På dessa möten gjorde
man en lägesbeskrivning både utifrån statistik och underrättelseinformation, men några möjligheter att snabbt, i elektronisk form,
informera personalen om eventuella lägesförändringar hade man
inte. På frågan varför man inte använde den moderna informationstekniken blev svaret, på ett av LPO:na, att man vid något tillfälle
gjort ett försök att modernisera den sortens informationsöverföring
men att Polismyndighetens It-avdelning inte gett tillstånd för detta
lokala initiativ. It-avdelningen hänvisade till att den lokala lösningen
inte var kompatibel med den generella it-plattform som man beslutat
sig för.
Mitt intryck är att it-avdelningens kommunikation med den
lokala verksamheten är ojämnt fördelad. På vissa håll har man goda
kontakter och där prövar men olika lösningar. It-avdelningen tycks
dock vara mycket angelägen om att ha total kontroll på de innovationer inom it som genomförs. Lokala initiativ är vanligen inte
sedda med blida ögon. De gånger initiativ till it-lösningar har
kommit från verksamheter eller från tredje part har man agerat
resolut för att stoppa dessa initiativ. På flera håll i landet har våra
intervjupersoner framfört kritik mot den hårda (som man uppfattar
det) styrningen som it-avdelningen ägnat sig åt.
En annan av respondenterna berättade att han tillsammans med
några kolleger har utvecklat ett avancerat it-system för stöd för vissa
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typer av polisiära uppdrag. Även detta initiativ förkastades med
hänvisning till att det inte var kompatibelt med det stora överlappande systemet. I detta finns en komplikation: i ett centraliserat
system måste förstås it-systemen vara kompatibla och fungera
tillsammans. Något större utrymme för spontana initiativ finns inte.
Samtidigt finns det alltid en risk för att utvecklingen går långsamt
och att stora satsningar (som den med PUST) havererar.
10.2.4

Brist på modernt it-stöd

Vid intervjuer i ett annat lokalt polisområde framkom att man utöver
ett behov av lättillgänglig och uppdaterad information om brottslighetens geografiska fördelning även skulle behöva information om
polisens egna aktiviteter. T.ex. hade man i patrullbilen inte någon
lättillgänglig information om var de andra patrullbilarna befann sig i
området. ”Den typen av funktion kan man ha på sina privata mobiltelefoner när det gäller privata relationer”, påpekade en av respondenterna, ”men vi saknar den när vi ska arbeta”.
Polismyndighetens internrevision publicerade i början av sommaren 2018 ”Granskning av verksamhetsstyrd it-utveckling för den
brottsbekämpande verksamheten” (Polismyndigheten 2018f). I
rapporten framförs omfattande kritik. Man skriver bl.a.:
”Polismyndigheten har behov av olika verksamhetssystem för att kunna
bedriva verksamheten effektivt. Flera av de centrala IT-systemen som
används idag upplevs som föråldrade och motsvarar inte verksamhetens
behov av funktionalitet och effektiv informationsbehandling.” (Ibid s. 5)

Sammanfattningsvis konstaterar internrevisionen att det inom
myndigheten finns en beslutad modell för verksamhetsstyrd itutveckling men att ”det saknades en processbeskrivning av den
verksamhetsstyrda IT-utvecklingen. Modellen bestod snarast av en
organisatorisk struktur med ett antal definierade roller. Det saknas
därmed även en tydlig struktur för intern styrning och kontroll för att
säkerställa att målen med modellen ska uppnås.” (Ibid s. 3). Vidare
konstaterar man att informationen om denna modell inte har
fungerat, att LPO-cheferna (dvs. de direkt ansvariga för verksamheten) inte omfattas av modellen och ibland inte ens känner till den.
Det är alltså helt uppenbart att man inom Polismyndighetens
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ledning är klart medveten om de stora it-problem som organisationen har.
Samtidigt, vid mina besök och intervjuer på de lokala verksamheterna fick jag veta att det pågår en tekniksatsning inom polisen
t.ex. när det gäller att förse alla poliser med smarta mobiltelefoner
och att förse dessa mobiltelefoner med bl.a. appar som ger möjlighet
att i olika centrala system göra slagningar på personer och fordon.
Det finns också numera appar som ger stöd när det gäller gällande
lag och praxis. Systemet håller på att utvecklas så att polisen så
småningom även får tillgång till andra funktioner. Det pågår numera
också en satsning på att förse poliser med kameror som ska bäras på
uniformen. Alla dessa satsningar sker dock förhållandevis sent om
man jämför med andra poliskårer, t.ex. den brittiska. De är dessutom
i liten utsträckning inriktade på it-stöd för problemorienterat
polisarbete.
En generell slutsats i denna del är att inom Polismyndigheten
finns ett påtagligt underskott på it-stöd för den ordinarie verksamheten. Många av de existerande systemen är inte tillräckligt användarvänliga. Enligt min bedömning kan detta underskott tillskrivas
det förhållandet att en utveckling av it för polisiära ändamål har
påbörjats sent (jämför t.ex. tidigare omnämna NYPD, COMSTAT)
och dessutom troligen försenats genom felaktiga satsningar av typen
PUST. Ytterligare en svårighet när det gäller utveckling och implementering av de nya it-systemen är den svenska polisens centraliserade organisation som kräver stora och enhetliga lösningar. Sådana
tar tid att genomföra, i synnerhet om man vill undvika nya felsatsningar.
Studerar man dagens verksamhet på LPO:n ser man att en hel del
av det dagliga arbetet som mycket väl skulle kunna tas över eller i alla
fall underlättas av dagens it-teknik fortfarande utförs manuellt eller
med hjälp av teknik som är kraftigt föråldrad. Som exempel kan
nämnas poliser som själva transkriberar förhör som de har hållit,
kommunikationsutrustning som inte kan användas för att skicka
över bilder och videoinspelningar, olika datasystem som inte är
kompatibla med varandra och som ofta inte heller är användarvänliga. Det förefaller också som att det finns en hel del modern
teknik som skulle kunna användas, men personalen saknar kompetens att använda den och ibland även kunskaper om dess existens.
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Exempel på detta är det kartbaserade datasystemet GIS (Geografiskt informationssystem) som enligt uppgifter jag har fått från itenheten har funnits tillgängligt åtminstone sedan 2005 46. Systemet
kan t.ex. användas för att lokalisera hot spots och följa utvecklingen
på dessa platser. Man skulle alltså t.ex. kunna använda sig av detta
system för att utvärdera effekter av polisens insatser på t.ex. hot
spots. Systemet har dock använts i mycket begränsad omfattning.
Nu håller man enligt uppgift på att introducera ett nytt, mycket
modernare och till polisens behov anpassat system för geografisk
analys av brottsligheten. Denna introduktion har dock påbörjats helt
nyligen, så det är omöjligt att veta i vilken utsträckning detta förfinade system kommer till användning. Även om polisens olika itsystem är självinstruerande och införs stegvis är det enligt min
bedömning tveksamt om personalen på olika nivåer kommer att
använda dem i någon större utsträckning, utan omfattande utbildningsinsatser.

46

Systemet heter Hobit. Hobit står för Händelse- och BrottsInformationstjänst och är en
webbaserad karta som visar anmälda brott och rapporterade händelser i ett specifikt
geografiskt område. Detta system har redan 2006 uppmärksammats på en internationell
konferens i USA och påstods då användas i Sverige för brottsförebyggande insatser
(Ulfverson 2006). Jag har dock inte sett att det används praktiskt på lokal nivå inom polisen.
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Man kan alltså notera en påtaglig förändring i synen på målstyrning
sedan ESO-rapporten om polisens prestationer (Sarnecki 2010)
publicerades. Det är uppenbart att förståelsen har ökat för behovet
att bygga verksamheten på lokala problembeskrivningar. Det framgår också att man har fått insikt om att det behövs flera olika mått
på verkligheten. I detta avseende har en hel del av förslagen från
rapporten 2010 förverkligats – vilket i och för sig inte behöver innebära att det är själva rapporten som haft sådan betydelse; snarare är
det de ovan beskrivna besluten om inrättande av befattningar som
kommunpoliser och utvecklingen av arbete med medborgarlöften
som haft effekt.
Brottsförebyggande rådet tillsammans med Polismyndigheten
och Sveriges kommuner och landsting (Brå, Polisen och SKL 2018)
föreslår följande modell för det lokala brottsförebyggande arbetet,
som enligt författarna bör göras i samarbete mellan polisen, kommunen och andra parter så som näringslivet och frivilliga organisationer:
– De samverkande parterna tar ett beslut om samverkan genom
en samverkansöverenskommelse.
– Respektive samverkanspart gör egna förberedelser och tar
fram en egen lokal lägesbild som beskriver problem och resurser.
– Utifrån de egna kartläggningarna kommer samverkansparterna överens om en gemensam lägesbild.
– Utifrån den gemensamma lägesbilden genomför parterna en
orsaksanalys för att identifiera varför de beskrivna problemen
uppstår.
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– Utifrån de identifierade orsakerna formulerar parterna åtgärder och aktiviteter i en åtgärdsplan. Därefter genomför de
åtgärderna och det operativa och praktiska arbetet.
– Parterna följer upp arbetet.” (Brå, Polismyndigheten, SKL s.
3).
Mer förenklat kan man här tala om fyra faser:
1. Kartläggning/problembeskrivning
2. Analys, formulering av åtgärder/prioriteringar
3. Implementering av åtgärder
4. Utvärdering/uppföljning som samtidigt utgör en ny kartläggning/problembeskrivning för det fortsatta arbetet.
Modellen kan sägas överensstämma väl med Goldsteins (1979, 2015)
tänkande kring problemorienterat polisarbete.

11.1

Kartläggning

Som jag påpekat redan i rapporten från 2010 behöver man, för att
framgångsrikt kunna fullgöra de uppgifter som lagstiftningen ålägger polisen, en mångfacetterad bild av de problem som finns inom
det område polisen ansvarar för. Att ta fram data om samma problem
från olika källor brukar kallas för datatriangulering. I Brå:s enkäter
(Brå 2018j) till kommunpoliser och företrädare för brottsförebyggande kommunala verksamheter framgår följande bild av hur problemen i kommunerna beskrivs inför en åtgärdsplanering:
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Källa: Brå 2018j s. 33.

De LPO:n och kommuner som använder sig av flertalet av dessa
metoder kan anses kunna skaffa sig ett bra underlag för planering av
brottsförebyggande åtgärder. Det bör emellertid påpekas att flera av
de ovan uppräknade metoderna vid genomförande och tolkning
kräver god kompetens, som långt ifrån alltid finns på lokal nivå.
Nedan ska några av de i Brå-enkäten nämnda metoderna för att göra
kartläggningar av lokala problem kommenteras något närmare.
11.1.1

Brottsstatistiken från polisen och från Brå

I båda fallen handlar det om statistiska uppgifter rörande LPO/kommunen. De data som Brå förfogar över kommer ursprungligen från
rättsväsendet men bearbetas och kvalitetsgranskas av Brå. Således
kommer t.ex. data om anmälda brott från polisens system. Dessa
data kan användas t.ex. på samma sätt som New York-polisens
COMPSTAT, det vill säga för lokal analys av problem. I dag kan inte
data från Brå användas för att kontinuerligt följa brottsutvecklingen
i ett område. Det kan dock data ur polisens datasystem Hobit.
Systemet Hobit har kritiserats av några av våra intervjupersoner för
att adressuppgifter därifrån inte alltid är tillräckligt exakta för att
kunna användas för t.ex. analys av hot spots. Andra respondenter har
varit mera positiva till systemet och framhållit att det vanligen
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fungerar åtminstone i tätorterna. Som påpekats tidigare är det av stor
vikt att man, om man använder data om anmälda brott, måste vara
medveten om att dessa data endast visar en mindre del av den totala
brottsligheten.
Även andra data från polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet kan och bör användas för lokala problembeskrivningar. Hit
hör t.ex. ingripanderapporter, uppgifter om utredda brott, uppklarade brott och liknande. Dessa uppgifter tycks inte användas i lika
stor omfattning på lokal nivå.
11.1.2

Brå:s trygghetsundersökningar

Trygghetsundersökningar, eller egentligen undersökningar av utsatthet för brott, upplevelse av trygghet och attityder till rättsväsendet är viktiga instrument i POP-arbetet och bör användas i större
utsträckning än i dag. Problematiken kring trygghetsundersökningar behöver också en längre kommentar.
Att undersöka medborgarnas utsatthet för brott och även deras
upplevelse av trygghet och syn på de brottsbekämpande myndigheternas verksamhet m.m. är en etablerad kriminologisk metod (van
Dijk m.fl. 2008) som används i många länder. I Storbritannien t.ex.
genomförs en typ av undersökning kallad Crime Survey for England
and Wales (2018, tidigare kallad för British Crime Survey) årligen
sedan 1982.
Inte minst anses undersökningar av utsatthet för brott (viktimologiska studier) vara viktiga som alternativ till den ofta opålitliga
officiella statistiken över anmälda brott. Dessa studier anses ge i
många avseenden en bättre och mera fullödig bild av människors
utsatthet för brott. Många av de brott som rapporteras i sådana
studier rapporteras aldrig till polisen. Detta gäller inte minst sexualbrott och andra integritetskränkande och våldsamma brott samt
brott som begås inom nära relationer (Sarnecki 2014). Självfallet
finns det också brott som inte kan undersökas med denna metodik,
t.ex. mord och dråp. (Flera metodologiska problem med NTU
diskuteras nedan).
I Sverige har en nationell urvalsundersökning av utsatthet för
brott genomförts av Statistiska Centralbyrån sedan 1978 (SCB
1995). Sedan 2005 genomförs årliga undersökningar av trygghet och
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utsatthet för brott av Brå. I denna rapport har jag använt resultat från
dessa undersökningar redan vid flera tillfällen. Nationella TrygghetsUndersökningen (NTU) byggde fram till 2016 på ett urval bestående av ca 20 000 individer. Urvalet gjorde det möjligt att följa
utvecklingen av utsatthet för brott, medborgarnas trygghet, samt
attityder till de rättsvårdande myndigheterna på nationell nivå samt
på regional nivå (Brå 2018h).
Behovet av data om brottsligheten m.m. på lokal nivå har föranlett Brå att utöka sin undersökning till ett urval på 200 000 individer
som från år 2017 ger möjligheter att studera utsatthet för brott,
trygghet m.m. även på lokalpolisområdesnivå. (Efter omorganisationen 2015 finns i Sverige 95 lokala polisområden). Samtidigt har
man genomfört vissa metodologiska förändringar i undersökningen,
där man ersatt de tidigare använda telefonintervjuerna med en webbaserad enkät med telefonuppföljning av vissa grupper av brottsutsatta. Denna förändring har lett till att fler brott rapporteras men
även till att bortfallet har ökat ytterligare. (Ibid.)
Som framgått ovan ger NTU utöver möjligheten att studera
utsatthet för brott även en mängd data om de undersöktas upplevelse av trygghet och rädsla för brott, attityder till olika myndigheter som ansvarar för medborgarnas trygghet m.m.47 Den typen av
uppgifter är det inte möjligt att ta fram med hjälp av andra datakällor.
Av Brå:s enkäter (se tabell ovan) används data från trygghetsundersökningar av majoriteten av kommunpoliser och företrädare för den
kommunala brottsförebyggande verksamheten. Hur mycket av
detta datamaterials potential som används i samband med planering
av förebyggande åtgärder framgår emellertid inte av enkäten.
Även om data från trygghetsundersökningar anses ge en bättre
bild av brottsligheten än data om anmälda brott, har de en del
begränsningar. Således kan data om de polisanmälda brotten tas fram
med kort varsel och kontinuerligt, vilket ger möjligheter att följa
förändringar i brottsligheten. Detta är knappast möjligt med trygghetsundersökningar, som på sin höjd görs en gång per år. Dessutom
innehåller polisdata vanligen uppgifter om brottslighetens exakta
geografiska fördelning och kan t.ex. användas för att identifiera hot
spots.
47

Dessutom ger NTU en hel del data om de personer som utsätts för brott. Dessa data kan
användas t.ex. för att hitta grupper med hög risk att bli utsatta för vissa brottstyper, vilket i
sin tur kan vara användbart för planering av brottsförebyggande åtgärder utformade efter
behoven hos olika befolkningsgrupper.
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Även om betydligt fler brott rapporteras i trygghetsmätningar
handlar det långt ifrån om alla brott – även sådana undersökningar
har ett s.k. mörkertal. Och även i trygghetsundersökningar är det
ibland svårt att bedöma om förändringar i den indikerade brottsligheten beror på förändringar i den faktiska brottsligheten eller på
andra faktorer t.ex. benägenheten att rapportera olika typer av händelser. Benägenheten att rapportera olika typer av sexuella övergrepp
i NTU påverkas t.ex. av den debatt som pågår i samhället kring den
typen av frågor. Så är fallet med de senaste årens kraftiga ökning av
fall av sexuella övergrepp som rapporteras i NTU. En ny analys
genomförd av Brå (2019b) visar att denna ökning knappast orsakas
av ökade faktiska övergrepp. Resultaten tyder istället på att uppgiftslämnarnas känslighet för olika typer av förändringar i samhällsdiskursen om brott och trygghet kan vara betydligt större än man
tidigare har räknat med. Som alla data om brottslighet måste även
uppgifter från NTU tolkas med stor försiktighet och utifrån goda
kriminologiska kunskaper. För att ta ett aktuellt exempel, det måste
anses som helt uteslutet att andelen utsatta för sexualbrott har ökat
med nästa fyra gånger mellan åren 2012 och 201748 även om det är
just exakt detta som framgår av NTU (Brå 2019b).
Ett stort metodologiskt problem med trygghetsmätningar är att
långt ifrån alla svarar på undersökningens frågor. Man kan utgå ifrån
att individer med hög utsatthet för brott och andra typer av sociala
problem är mindre benägna att svara på undersökningens frågor än
genomsnittet. Totalt bortfall (dvs. bortfall på samtliga frågor) låg i
2017 års NTU på ca 40 procent och har nästan fördubblats sedan
2005 då undersökningarna startade (Brå 2018k s. 177). Att bortfallet
har ökat ytterligare när den nya metoden för datainsamling tillämpats är mycket oroande. På sikt kan det stora bortfallet äventyra hela
undersökningens trovärdighet. Även om man brukar försöka kompensera för bortfallet genom att vikta materialet på olika sätt, gör
bortfallet resultaten mindre säkra och då i synnerhet på lokal nivå.
Elefalk m.fl. (2019) påpekar i sin kritik av dagens NTU-undersökningar att detta mycket höga bortfall är ännu högre i vissa åldersgrupper, t.ex. bland unga. Denna typ av undersökningar kan alltså
48

För att sådana förändringar i brottsligheten ska kunna inträffa måste dramatiska förändringar äga rum i samhället (Cohen och Felson 1979). Några sådana förändringar har inte
inträffat i Sverige under den aktuella perioden. Den stora invandringsvågen 2015 var långt ifrån
av sådan karaktär att den skulle kunna orsaka den sortens effekt (Brå 2019b).
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användas som en viktig, men knappast den enda källan, till kunskaper om lokal brottslighet.
Ytterligare ett problem med NTU är att den endast riktar sig till
privatpersoner. Det är emellertid inte ovanligt att juridiska personer
– företag, myndigheter och frivilligorganisationer – utsätts för brott.
En del av dessa brott drabbar individer i egenskap av anställda etc.
och rapporteras därför i NTU, men långt ifrån alla. För att få en bild
av juridiska personers utsatthet har man på vissa håll gjort speciella
undersökningar av dessa. I Sverige gör Brå undersökningar av utsatthet för brott hos vissa sårbara grupper av individer. Men resultaten
av dessa undersökningar finns inte tillgängliga på lokal nivå så att de
kan användas som underlag för polisens och andra myndigheters
analys och planering.
Det bör samtidigt påpekas att resultaten från NTU:s del som
avser upplevelsen av trygghet och attityder gentemot rättsväsendet
bör förväntas vara mera tillförlitliga än resultaten rörande utsatthet
för brott. Min uppfattning är emellertid att metoden i stort, som
numera utgör stommen i Brå:s analys av brottsutveckling i Sverige,
behöver en djupare vetenskaplig granskning.
Bland de poliser vi har intervjuat, både på lokal och på central
nivå, finns en omfattande kritik mot den nya organisationen av
NTU. Man anser att urvalet är för litet och kan inte beskriva
problematiken på kommunnivå. Det är dock just information på
kommun- eller stadsdelsnivå som man behöver i sin verksamhet,
hävdar man. Detta är inte minst relaterat till kommunpolisers arbete.
Kommunpoliserna arbetar alltså med enskilda kommuner. Det är
också på kommunnivån som det nya systemet med medborgarlöften
fungerar. NTU-resultaten behövs för att formulera och följa upp
dessa löften.
I juni i år har Brå publicerat rapporten ”Nationella trygghetsundersökningen – resultat på kommunal nivå” (Brå 2019f). Genom
att slå samman data från åren 2017 och 2018 fick man tillräcklig
statistisk power för att kunna presentera resultat rörande utsattheten för två stora brottskategorier; brott mot enskild person och
egendomsbrott, för var och en av landets kommuner. Tyvärr behöver man för lokal planering och analys betydligt större detaljeringsgrad än den som är möjlig att få genom denna metod. Dessutom
behöver man denna information oftare än vartannat år. Däremot kan
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uppgifter om medborgarnas upplevelse av trygghet, attityder gentemot rättsväsendet m.m. komma väl till pass i det lokala POP arbetet.
11.1.3

Lokala trygghetsundersökningar

Parallellt med NTU har under många år genomförts lokala trygghetsundersökningar på initiativ av olika lokala aktörer. Eftersom
polisen sällan har ekonomiska resurser för sådana studier, har de ofta
genomförts i samarbete mellan polisen och olika lokala parter såsom
kommuner, lokala bostadsbolag eller andra. Man kan generellt säga
att intresset för den typen av undersökningar har gått upp och ner
över tid, men på senaste tiden tycks det vara på uppgång. Denna
ökning har troligen att göra med ett ökat intresse för lokal verksamhetsplanering inte minst när det gäller medborgarlöften.
Samtidigt finns det starka skäl att ifrågasätta kvaliteten hos en del
av de lokala trygghetsundersökningarna. Som påpekats ovan är den
typen av studier bemängda med olika fel och det krävs en hög grad
av professionalitet både för att genomföra dem och att tolka deras
resultat. Brå har obetingat den sortens kompetens på området; det
är mer osäkert om alla de aktörer som genomför lokala undersökningar har motsvarande kompetens. De problem jag har kunnat
observera i samband med en del lokala undersökningar av detta slag
är bl.a. att urvalen är för små, att man inte gör bortfallsanalyser (eller
överhuvudtaget inte har kontroll på bortfallet), att frågorna i olika
mätningar inte är jämförbara och att det inte finns möjligheter att
jämföra resultaten av studier som görs i olika delar av landet. Ett
stort problem är att metodbeskrivningarna i de lokala undersökningarna inte sällan är bristfälliga, eller helt saknas, vilket gör att
det blir svårt att bilda sig en uppfattning om studiernas validitet och
reliabilitet.
Ytterligare ett problem som kan nämnas i sammanhanget är
kostnader. Det finns inga tillförlitliga uppgifter om hur stora totalkostnader skattebetalarna får bära för dessa undersökningar. Ett
förslag här är att regeringen ger Brå i uppdrag att se över frågan om
NTU på olika lokala nivåer, samt på nationell nivå, och att föreslå en
lösning för att fylla behovet av tillförlitliga, för det brottsförebyggande arbetet nödvändiga, NTU-data på alla dessa nivåer.
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Andra mått

Slutligen i denna del en kommentar till de undersökningar som i
Brå:s tablå kallas för ”andra mätningar”. På en del håll genomförs
bl.a. undersökningar av skolungdomar, vanligen i årskurs 9 och
andra årskursen i gymnasiet. En del av dessa undersökningar avser
enbart ungdomarnas alkohol-, narkotika- och tobaksvanor, andra
omfattar även frågor om brottslighet. Undersökningarna har s.k.
självrapporterande karaktär, dvs. ungdomarna själva redovisar, under
anonymitetsskydd, vilka drogvanor de har och vilka brott de begått
och blivit utsatta för under det senaste året. Även denna metod är
väletablerad inom kriminologin och har använts sedan 1930-talet
(Andersson 2011). Också här finns en del metodologiska problem
men även fördelar. Metoden anses ge en någorlunda bra bild av
brottsligheten hos unga. Fördelen med metoden är att den ger
resultat på skolnivå, resultat som direkt kan användas för planering
och implementering av förebyggande åtgärder i skolmiljön.

11.2

Analys, formulering av åtgärder/prioriteringar

Som nämnts tidigare är en analys av brottslighetens omfattning och
struktur ofta komplicerad eftersom olika källor ger olika bilder. Det
krävs ofta en god kunskap t.ex. om olika datakällors styrkor och
svagheter för att kunna sammanväga dem till en så rättvisande bild
som möjligt.
11.2.1

Analysfasen

Brå har alltså tillsammans med Polismyndigheten och Sveriges
kommuner och landsting gett ut en handbok om hur man på lokal
nivå och i samarbete genomför en analys av orsaker till brott och
andra problem (Brå, Polismyndigheten och SKL 2018) Så definierar
man i skriften orsaksanalys:
”En orsaksanalys är ett arbetssätt för att undersöka varför ett brottsproblem
uppstår. Den görs genom att analysera vilka tänkbara faktorer som leder
till att ett brott begås eller varför ett problem uppstår. Att göra en
orsaksanalys innebär att undersöka olika omständigheter och förhållanden
som leder till brottslighet.” (Ibid s. 4).
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Vidare i texten ställer man frågan: varför ska man ägna tid åt
orsaksanalys? Man svarar på frågan på följande sätt:
”Orsaksanalysen är ett viktigt steg i samverkansprocessen och i polisens
åtgärdsplanering. Orsaksanalysen utgör en brygga mellan den gemensamma lägesbilden och åtgärdsplanen. För att kunna vidta de åtgärder och
aktiviteter som bedöms ha störst möjlighet att kunna förebygga och minska
problemet, eller i bästa fall få det att försvinna helt, krävs kunskaper om de
bakomliggande orsakerna till problemet. Det är viktigt att grundligt ta reda
på vilka omständigheter som leder till att ett problem uppstår, och varför
ett brott sker vid en speciell plats eller vid en speciell tidpunkt.” (Ibid).

Man kan åter igen konstatera att detta sätt att tänka överensstämmer
mycket väl med den syn på POP som presenterades av Goldstein
(1979).
Min bedömning är att den ovan nämnda broschyren, som är
skriven på ett pedagogiskt sätt och innehåller många praktiska exempel, bör kunna utgöra ett utmärkt stöd i de analyser av brottslighetsbilden som finns på lokal nivå. Problemet är troligen det att
detta arbete kräver en hel del tid och kompetens som inte alltid finns
på denna nivå. En lösning där skulle kunna vara att varje kommun
eller LPO hade en för ändamålet utbildad analytiker som skulle
kunna hjälpa dem med datainsamling, analyser, planering av åtgärder
och inte minst utvärdering. Dessa analytiker behöver inte vara
poliser utan kan mycket väl vara civilanställda, t.ex. personer med
utbildning i utredningskriminologi eller personer med motsvarande
kompetens. I större kommuner finns ofta redan sådana funktioner.
I Stockholms stad t.ex. har man utarbetat en modell för ”trygghetsoch säkerhetsrapporter” (Begler 2018) som i viss mån påminner om
ett moderniserat COMPSTAT. Om systemet kommer att användas
i större skala och digitaliseras kan det med stor sannolikhet utgöra
ett underlag för polisens och stadens problemorienterade verksamhet.
11.2.2

Planeringsfasen

Analysfasen bör så småningom övergå i planeringsfasen, där konkreta åtgärder formuleras på basis av kartläggningen och analysen.
Två frågor blir viktiga här: ansvarsfördelning och prioriteringar.
Även i områden med förhållandevis små problem är behoven av
olika typer av insatser större än de gemensamma resurser som står
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till förfogande. Detta är som redan nämnts naturligt för den offentliga sektorn, där efterfrågan på service (som vanligen är kostnadsfri)
alltid är större än servicegivarnas kapacitet. Detta leder i sin tur att
det är nödvändigt att prioritera (Sarnecki 1985a).
Det finns alltid en mängd faktorer som påverkar myndigheternas
prioriteringar. Den viktigaste av dem (och den mest rationella) är
problemens allvarlighetsgrad (när det gäller brott, graden av skada
en viss brottslighet orsakar) – de allvarligaste problemen bör ha
högst prioritet. Men det finns flera faktorer, utöver problemets
allvarlighetsgrad och de resurser som man förfogar över, som styr
prioriteringarna. Bland dessa kan nämnas: kompetens hos myndigheten att lösa olika problem, olika aktörers intresse för olika typer
av problem, politiska hänsynstaganden m.m. En svårighet i detta
avseende är att problemets allvarlighetsgrad inte alltid är enkel att
fastställa och komma överens om. När det gäller t.ex. brottsligheten,
som utgör en stor del av de problem som ska lösas i denna typ av
samarbete, är det inte alltid enkelt att avgöra om man ska prioritera
några få allvarligare brott eller många mindre allvarliga. Möjligen kan
ett index som beräknar sammanlagd skadlighet av de brottsliga
handlingar som begås av en individ, en grupp individer, som drabbar
en enskild eller en grupp individer, en plats under en viss tid etc.,
kunna vara till hjälp vid den sortens prioriteringar. Just ett sådant
index har utarbetats av en grupp forskare vid kriminologiska
institutionen, Cambridge University.

11.3

Cambridge Crime Harm Index och cost-benefitanalys

Olika brottstyper orsakar olika stora skador på samhället och hos
brottsoffren. Visserligen räknas både ett mord och ett snatteri som
ett brott i statistiken, men deras skadlighet är helt olika. Samhällets
bedömning av ett brotts skadlighet uttrycks i brottets straffvärde: ju
skadligare brott desto högre straffvärde. För alla grövre brott finns
fängelse med i straffskalan. Brottslighetens skadlighet kan alltså
beräknas genom att man för varje brottskategori tar fram dess
genomsnittliga straffvärde utryckt i antalet fängelsemånader. Sedan
kan varje brott ur varje kategori multipliceras med kategorins
genomsnittliga straffvärde och summeras för en individ, en grupp
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individer, ett eller en grupp offer, en plats etc. Ungefär så fungerar
Cambridge Crime Harm Index49 (Sherman m.fl. 2016). Syftet med
detta index är att ge ett sammanvägt genomsnittligt mått i termer av
totalt straffvärde hos brottsligheten hos en viss enhet, vilket kan
underlätta prioriteringar på både lokal och central nivå.
I Storbritannien, där detta index utvecklades, finns så kallade
Sentencing Guidelines som anger ganska exakta påföljder för olika
typer av brott. I Sverige finns inte den sortens vägledning, men det
finns ändå goda möjligheter att beräkna genomsnittspåföljder för
varje brottstyp. Ett försök i denna riktning har gjorts för att studera
brottslighetens fördelning i Göteborg (Rinaldo Ronnebro 2018)
Nedan presenteras två bilder av brottsbelastning i olika delar av
Leicestershire i England mätt med antalet anmälda brott respektive
Crime Harm Index. Det syns tydligt att det finns skillnader mellan
dessa två framställningar som kan ha betydelse för hur myndigheternas resurser prioriteras.

Källa: Economist 2016.

49

En annan benämning är Crime Severity Index som används bl.a. i Kanada (Statistics Canada
2015) Det kan tilläggas att Crime Severity Index ibland beräknas på ett annat sätt än Crime
Harm Index: istället för att vikta brottsligheten med genomsnittligt straffvärde av en handling
kan man låta ett representativt urval av individer rangordna olika typer av brott efter deras
grovhet och beräkna Crime Severity Index utifrån denna rankning (Wolfgang m.fl. 1985).
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Av de två bilderna framgår klart att polisens prioriteringar kommer
att se delvis olika ut om utgångspunkten är det traditionella sättet
att räkna samman brott eller om man utgår från Crime Harm Index.
Ytterligare ett exempel på användning av Crime Harm Index kan
hämtas från en dansk studie. Här jämförs brottsutvecklingen i
Danmark mätt i antal brott respektive brottens skadlighet.
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Det framgår av diagrammen att det totala antalet polisanmälda brott
och skadligheten hos dessa brott uppvisar delvis olika utveckling.
Självfallet kan inte prioriteringar rörande olika typer av åtgärder som
riktas mot individer, grupper av individer, platser m.m. enbart bygga
på den sortens index. Man måste även ta hänsyn till andra faktorer
(se ovan), men index kan vara till stor hjälp när åtgärder prioriteras
och planeras.

11.4

Cost–benefit-analys

Ett alternativ till de typen av skadlighetsindex är en cost–benefitanalys av brottsligheten, där kostnader för olika typer av problem
beräknas. Fördelen med den typen av analys är att beräknade kostnader för brottsligheten och andra problem50 kan ställas mot kostnaderna för brottsförebyggande åtgärder.
I utvärderingslitteraturen kan man hitta en hel del kritik som går
ut på att alltför få utvärderingar av effekterna av olika brottspreventiva åtgärder innehåller en cost–benefit-analys. Man framhåller också
att de analyser som görs sällan är tillräckligt sofistikerade och således
inte tar hänsyn till tillräckligt många tänkbara aspekter av kostnader
för brott och för brottsförebyggande åtgärder (t.ex. Roman och
Farrell 2002). Under de senaste decennierna har dock denna typ av
analyser blivit vanligare. Detta i synnerhet när det gäller den situationella brottspreventionen, där åtminstone utgifterna är enklare att
beräkna (ibid.).
I Sverige har Brottsförebyggande rådet gjort en genomgång (Brå
2017b) av ett större antal svenska och internationella undersökningar, där cost–benefit-metoden används för beräkning av kostnader relaterade till brottslighet och brottsprevention. Brå är ganska
skeptiskt till en allmän användning av denna metodik. Deras slutsatser av undersökningen är:
”Att utveckla metoderna för att skatta kostnader för brott, samt att göra
sådana uppskattningar gällande svenska förhållanden, är som framgått av
översikten en utmaning. I ett läge där det fortfarande finns mycket oenighet
inom forskningen kring hur sådana skattningar ska göras, samt om tillförlitligheten i de befintliga skattningsmetoderna, kan detta ses som uppgifter

50

Till skillnad från Crime Harm Index ger cost–benefit-analysen även möjligheter att beräkna
kostnader för andra problem än brott.
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som främst lämpar sig för den akademiska forskningen vid universitet och
högskolor.” (ibid sid 11).

Enligt Brå finns det alltså en hel del problem som är förenade med
cost–benefit-analyser – bl.a. kräver de ett antal mer eller mindre
realistiska antaganden. Det är t.ex. svårt att sätta ett pris i pengar på
immateriella skador, såsom skador orsakade av misshandel, hot eller
förtal. Vidare kräver beräkningar av cost–benefit betydligt högre
kompetens än harm index.
Det finns emellertid forskare som förhåller sig mer positiva till
möjligheterna att använda metoden för att studera effekter av
brottspreventiva insatser. Till dessa hör t.ex. Welsh och Farrington
(2000) som efter genomgång av ett flertal studier av evidensbaserad
brottsprevention där man har gjort cost–benefit-analyser konstaterar att sådana åtgärder vanligen är lönsamma för samhället. I Sverige
har Ingvar Nilsson (Nilsson m.fl. 2014) studerat samhällets kostnader för utanförskapet och gjort beräkningar av lönsamheten av tidiga
sociala åtgärder.
Cost–benefit-analyser kan vara intressanta vid utvärdering av
t.ex. olika behandlingsmetoder för unga lagöverträdare. Sådana noggrant genomförda studier (ofta med RCT51-utformning) visar på
signifikanta, men tämligen små, brottsförebyggande effekter. Med
tanke på de stora kostnader för samhället som brottsligheten under
ett livslopp hos en individ ofta innebär, kan även små behandlingseffekter medföra stora besparingar för samhället.
Vare sig man använder Crime Harm Index eller Cost–Benefitmetoden skulle det förstås avsevärt förenkla för de lokala verksamheterna om Polismyndigheten utarbetade en elektronisk mall för
sådana beräkningar – ytterligare en form av IT-stöd som skulle
kunna vara till nytta för den lokala verksamheten.

11.5

Tillbaka till ”what works”

I den tidigare nämnda rapporten till USA kongress ”What works,
what doesn’t, what’s promising in crime prevention” presenterar
Sherman m.fl. (1998) de brottspreventiva insatser som efter rigorösa
utvärderingar har visat sig ge avsedda effekter. Under de 20 år som
51

RTC – Randomized controlled trial, en experimentell metod där man slumpmässigt fördelar
individer till en undersöknings- och en kontrollgrupp.
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gått sedan denna rapport publicerades har det pågått en intensiv
forskning om verkningsfulla brottsförebyggande metoder. Inte
minst har forskningen om effektiva polismetoder blivit mycket mer
intensiv (Neyroud 2016). Det finns alltså i internationell litteratur
en stor mängd kunskap om effektiva brottsförebyggande metoder
både allmänt och när det gäller polisen. Ett stort problem i detta
sammanhang är emellertid att denna litteratur är tämligen okänd
inom den svenska polisen. På en direkt fråga om detta svarar en av
de ansvariga för brottsförebyggande arbete på ett av LPO:n jag har
besökt: ”Du tror väl inte att vi har tid att sätta oss in i internationell
forskning om brottsförebyggande arbete. Det skulle se ut om chefen kom
på mig med att jag sitter och läser böcker på jobbet!” Detta illustrerar
ett allvarligt problem: Det är svårt att bygga upp kunskapsbaserat
polisarbete utan tillgång till kunskap.
Problemet förvärras av att det i Sverige produceras förhållandevis
lite kunskap om effektiv brottsprevention och effektivt polisarbete.
Tilläggas bör att även om en metod fungerar i t.ex. England eller
Kanada, är det inte säkert att den även kommer att fungera i Sverige.
De metoder som har visat sig fungera på annat håll måste alltså
prövas och utvärderas i Sverige.
Den generella slutsatsen är att även om själva analysen av orsakerna till problemen är korrekt, så är det inte säkert att man vid
planering av åtgärder förfogar över de kunskaper som är nödvändiga
för att välja de åtgärder som kan förväntas ge bästa resultat. Till
frågan om att man sedan mycket sällan undersöker om de vidtagna
åtgärderna är effektiva återkommer jag nedan.

11.6

Implementering

Det finns ett antal enkla principer för implementering av beslutade
åtgärder. En av de viktigaste av dessa principer kan sammanfattas
med fyra ord: Implementering måste vara konsekvent. Således när
man har beslutat sig för att vidta vissa åtgärder så måste man
genomföra det man har beslutat och göra det på det sätt man har
planerat. Tvingas man till avvikelser från den ursprungliga planen,
vilket knappast är ovanligt, måste dessa avvikelser noggrant dokumenteras. Detta i sin tur betyder att själva den ursprungliga planen
också måste vara dokumenterad. Ett av de stora hindren när det
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gäller uppbyggnad av kunskapsbaserad POP-verksamhet inom
svensk polis i dag är bristen på dokumentation. Jag har under min
insamling av data till denna rapport fått ett intryck av att situationen
har blivit bättre sedan 2010, mycket tack vare verksamheten hos
Brå:s två enheter, Enheten för utvärdering och polisforskning och
Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete. Dessa två
enheter har dock knappast resurser för att tillgodose hela det behov
som finns på området. Det måste också anses vara rimligt att det är
Polismyndigheten själv som måste ansvara för polisens metodutveckling. Frågan om polisens nuvarande utvecklingsverksamhet
och hur den är organiserad har diskuterats ovan. Jag kan här bara
påminna om slutsatsen: Polisens utvecklingsverksamhet behöver få
högre status, central placering inom organisationen och större
resurser inte minst i form av personal med forskarkompetens.

11.7

Uppföljning/utvärdering

Säkerheten i de slutsatser som kan dras vid en uppföljning/utvärdering beror på vilka metoder man använder för att ta reda på
effekterna. Maryland Scale of Scientific Methods (MSSM, Sherman
m.fl. 1998) kan användas för att gradera säkerheten i slutsatser vid
uppföljningar/utvärderingar av brottsförebyggande åtgärder. Skalan
har fem steg (nivåer), där 1 = minst säker slutsats och 5 = mest säker
slutsats.
”Level 1. Correlation between a crime prevention program and a
measure of crime or crime risk factors at a single point in time.
Level 2. Temporal sequence between the program and the crime or
risk outcome clearly observed, or the presence of a comparison group
without demonstrated comparability to the treatment group.
Level 3. A comparison between two or more comparable units of
analysis, one with and one without the program.
Level 4. Comparison between multiple units with and without the
program, controlling for other factors, or using comparison units that
evidence only minor differences.
Level 5. Random assignment and analysis of comparable units to
program and comparison groups.” (Sherman m.fl. 1998 s.5).
Tyvärr är utvärderingar som tillåter slutsatser på de högre
nivåerna mycket sällsynta inom den svenska polisen.
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11.8

Uppföljning eller utvärdering?

Det är inte alltid så att man gör åtskillnad mellan begreppen uppföljning och utvärdering. Jag tror dock denna uppdelning är ganska
viktig:
Med uppföljning menar jag i denna rapport, att man på ett förhållandevis enkelt sätt (vanligen nivå 1 eller 2 på MSSM) tar reda vad
en viss åtgärd har lett till. Man kan hävda att all offentlig verksamhet
på något sätt måste följas upp för att de som ansvarar för verksamheten ska veta om det de har avsett att göra, har fungerat. Uppföljningen görs således av dem som genomfört verksamheten och
används som ett naturligt steg52 i den interna verksamhetsutvecklingen. Man kan alltså säga att uppföljning bör vara en naturlig etapp
i verksamheten, som används för att se till att man inte förlorar målet
ur sikte. Uppföljningar av denna typ kräver vanligen inte att de som
utför den ska ha speciell utbildning på området.
Med utvärdering menar jag en mera fördjupad uppföljning. Om
man gör en utvärdering förväntas man använda mer sofistikerade
metoder och därmed kunna dra mer säkra slutsatser, vanligen på nivå
3–5 på MSSM. Till skillnad från uppföljning förväntas en utvärdering
göras av någon som står utanför verksamheten och alltså har en mer
oberoende ställning i förhållande till dem som direkt arbetar med
projektet. Medan uppföljning bör göras för all offentlig verksamhet
ska utvärdering (som vanligen är mer resurskrävande) göras av
sådana verksamheter som är av större principiellt intresse, t.ex. en ny
verksamhetsmetod som tidigare inte tillämpats. Den typen av arbete
kräver vanligen personer som har en adekvat utbildning i utvärdering
eller har relevant forskarkompetens.
I den tidigare nämnda skriften från Brottsförebyggande rådet
(Brå 2018j) ”Det brottsförebyggande arbete i Sverige, nuläge och utvecklingsbehov” framhåller man starkt behovet av uppföljning och
utvärdering av de polisiära insatserna. Samtidigt påpekar man att
arbetet med uppföljning/utvärdering av polisens brottsförebyggande arbete måste utvecklas. Slutsatserna från våra intervjuer överensstämmer med Brå:s konstaterande – uppföljning och utvärdering
52

Med att det är naturligt steg menar jag att all offentlig verksamhet måste ha någon form av
uppföljning. Kommersiella verksamheter kan mäta sin framgång i den vinst de producerar.
Offentlig verksamhet är inte vinstdrivande och måste därför ha andra mått på sin framgång
annars är risken påtaglig för att man inte använder de offentliga medlen på ett effektivt sätt
(Sarnecki 1985).
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av de vidtagna åtgärderna är den mest eftersatta delen i polisens
POP-orienterade arbete.
Låt oss nu återvända till Brå-rapporten (2018i). Av rapporten
framkommer att uppföljning av arbetet med medborgarlöften
fungerade sämre än de andra delarna av arbetet i de fyra försökskommunerna. Under rubriken ”Upplevelsen av uppföljning” skriver
Brå:
”Effektuppföljning upplevdes vara svårt” och ”Uppföljning upplevdes inte vara efterfrågat från Polismyndigheten.” (Brå 2018i s. 52).
Jag tror att dessa två slutsatser ganska väl illustrerar situationen
inom polisen när det gäller uppföljning och utvärdering av verksamheten. Man anser att det är svårt att göra utvärderingar/uppföljningar och intresset för den typen av verksamhet är svagt. Man
är inte van att ta reda på vad man faktiskt har åstadkommit. Detta
uttalande från en kommunpolis rörande vad som inträffat efter att
medborgarlöften har implementerats är karakteristiskt i detta avseende:
”Nej, jag skulle nog kunna säga att intresset för vårt arbete har dött
inom myndigheten. Alla nivåer uppåt. De låg på väldigt mycket och
hade samordnare och RIFA men de är inte intresserade längre upplever
jag… man förväntar sig nog att någon är intresserad av vad man tar
fram, det påverkar ju verksamheten.” (Brå 2018i s. 53).
På basis av min erfarenhet av många år av omfattande kontakter
med polisen skulle jag vilja hävda att polisen är en framåtblickande
organisation. Man är inriktad på att ta sig an och lösa problem som
uppstår i realtid. Att titta bakåt, analysera det som inträffat och på
det sättet långsiktigt förbättra verksamheten, tycks inte ligga i
polisens kultur. Att titta bakåt tycks för många polisanställda vara
liktydigt med att man har begått något fel och att någon kommer att
få ta konsekvenserna av detta. Diskuterar man tidigare verksamhet
med anställda inom polisen, kan man ofta få höra ”tidigare arbetade
vi på detta sätt och det var fel, nu jobbar vi så här och det är rätt”. Den
typen av uttalanden är vanliga inte bara hos polisen utan också hos
många andra offentliga verksamheter. Problemet är att såväl förkastandet av den tidigare arbetsmetoden som bejakandet av den nya,
sällan bygger på en gedigen och dokumenterad uppföljning/utvärdering.
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11.9

Hur gjorde Brå?

Brå, med den kompetens som myndigheten har, har däremot
genomfört en utvärdering av effekterna av de åtgärder som man
implementerat i de fyra undersökta områdena när det gäller arbetet
med medborgarlöften. Inte heller denna utvärdering kan dock
placeras särskilt högt på MSSM-skalan.
I sin undersökning använde sig Brå (ibid s. 70) av de fyra mål som
Polismyndigheten formulerade för medborgarlöften, nämligen:
– ”Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
– Stärka medborgarnas förtroende för polisen
– Öka tryggheten bland medborgarna
– Förebygga brott” (Polismyndigheten 2016a).
Utvärderingen gjordes med hjälp av två olika enkäter till de boende
i de undersökta områdena, en intervjuundersökning samt registerdata (Brå 2018i, s 71).
Man kan generellt säga att Brå:s utvärdering visar att kännedomen
om polisens arbete har ökat något i befolkningen, liksom kännedomen om på vilket sätt man kan påverka polisens arbete. Även
förtroendet för polisen har ökat något. Alla dessa effekter var
starkare hos kvinnor än hos män. Varken otryggheten eller utsattheten för brott har minskat. Man kan alltså generellt konstatera att
effekterna av arbetet med medborgarlöften i de fyra undersökta
områdena haft ganska begränsade effekter, vilket för övrigt måste
anses förväntat med tanke på den korta tid som projektet pågått. Det
intressanta är emellertid att det sätt på vilket Brå genomfört sin
utvärdering, utgör ett bra exempel på hur den sortens uppföljningar
kan göras av polisen själv under förutsättning att man förfogar över
kompetens, ekonomiska resurser och tid.
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11.10 Utvärdering/uppföljning som en central del av
POP
Utvärdering/uppföljning är, som framgått åtskilliga gånger i denna
rapport, en naturlig del av en POP-process. Man kartlägger problemen, analyserar dem, planerar åtgärder, implementerar dessa åtgärder och som ett naturligt sista steg i denna process tar man reda
på om man har lyckats med de genomförda åtgärderna. Det vanliga
är att uppföljningen utgör en ny kartläggning som liknar den ursprungliga. När man på nytt kartlagt problematiken och alltså tagit
reda på hur situationen ser ut efter att åtgärder har vidtagits, går man
över till en ny analys, planering, implementering etc. Ett problem i
detta sammanhang är att man visserligen kan observera hur problembilden har förändrats efter det att åtgärderna har vidtagits, som
i den ovan refererade Brå-studien, men man kan inte veta (åtminstone inte med säkerhet) om de förändringar som inträffat beror
på de åtgärder man har vidtagit eller på något helt annat (låg nivå på
MSSM alltså). I den sociala verklighet som polisen arbetar i sker ju
vanligen ett stort antal förändringar helt orelaterat till vad polisen
eller andra myndigheter gör.
Dessa svårigheter, att veta om förändringar i brottsligheten och
därmed relaterade problem (både på lokal och aggregerad nivå),
behöver till synes inte uppfattas som ett allvarligt problem. Om
problemen som polisen ska hantera har förändrats så är det,
oberoende av orsakerna till denna förändring, nödvändigt att polisen
anpassar sin verksamhet till den nya problembilden. Låt oss anta att
brottsligheten på en viss hot spot, där polisen har gjort systematiska
ingripanden under en viss tid, har upphört eller åtminstone minskat
kraftigt. Samtidigt har en ny hot spot uppstått i en annan del av
polisens ansvarsområde. Det är då en självklarhet att polisen, oberoende av varför brottsligheten har upphört på den första platsen,
förflyttar sina resurser till det nya problemområdet. Vi vet i dag från
forskning om hot spots (t.ex. Weisburd 2016) att polisiära insatser
minskar brottsligheten på hot spots. Men det är långt ifrån alltid som
kunskaperna om effekter av polisiära insatser är lika goda som när
det gäller hot spots.
Det är alltså viktigt att man inte nöjer sig med konstaterandet att
om något problem uppvisar en avsedd utveckling så är åtgärden en
framgång. Precis som kartläggningen som man genomfört innan
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åtgärder har vidtagits, så måste också den nya kartläggningen efter
vidtagna åtgärder analyseras med avseendet på faktorer som ligger
bakom den nu uppkomna situationen. Detta bör handla om en
kritisk granskning, där man belyser alla andra tänkbara förklaringar
till att problembilden har förändrats, tar reda på om (som nämnts
tidigare) den typen av åtgärd har gett liknande effekter i andra
liknande områden, jämför utvecklingen av problem hos individer/områden som varit föremål för åtgärder med utvecklingen hos
individer/områden som inte varit föremål för samma åtgärder, etc.
(man bör alltså inom de givna ramarna försöka höja nivån på MSSM).
Man kan således med tämligen enkla metoder öka, respektive
minska, sannolikheten för att åtgärden har lett till framgång. Sedan
måste det finnas utrymme för att vissa principiellt viktiga polisiära
arbetsmetoder, alltså t.ex. metoder som ska användas som modeller
för verksamhet på andra håll, ska utvärderas så att säkerheten i de
slutsatser som man drar av utvärderingen ska vara så hög som möjligt
(hög nivå på MSSM).
Genom att dokumentera vilka åtgärder man har vidtagit och vilka
resultat man tror sig ha uppnått kan man även skapa underlag för
andra att lära sig av de framsteg man har åstadkommit och de misstag
man har begått.
Av den hittills förda diskussionen i denna rapport framgår att det
fortfarande är mycket inom svensk polis som inte fungerar tillfredsställande på detta område. Ett av problemen här är att man i
polisorganisationen inte anser sig ha tid med proaktivt arbete
överhuvudtaget och då i synnerhet när det gäller dokumentation och
orsaksanalyser. Jag vill dock här återigen framhålla en annan observation, nämligen att det inte är vanligt att man inom polisen (i
synnerhet på lokal nivå) har kompetens för denna typ av uppgifter.
Varken den grundläggande polisiära utbildningen eller den fortbildning som finns inom organisationen förbereder personalen för
den typen av uppgifter i någon större utsträckning. Och alltså,
återigen: den enklaste lösningen här vore att förse den lokala verksamheten med analytiker som skulle kunna ansvara för den typen av
arbete och fungera som handledare för den övriga personalen. Ett
alternativ är att utbilda polispersonalen i detta arbete. Detta kan
göras på den grundläggande polisutbildningen (vilket är ytterligare
en anledning till att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning, SOU 2016:39, se nedan). Ett alternativ är att utbilda poliser
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till specialister på detta område inom ramen för en påbyggnadsutbildning.

11.11 En modell för helhetsuppföljning
Min slutsats är alltså att den nuvarande polisverksamheten lider av
att stora delar av den inte underkastas systematisk uppföljning/utvärdering. Det är i praktiken inte möjligt att utveckla en verksamhet
och sträva efter att förbättra dess resultat om man inte tar reda på
vilka resultat man uppnår i nuläget. Påståendet att man inte tar reda
på vad man åstadkommer gäller emellertid inte hela verksamheten.
Som framgått i denna rapport följer man i dag noga resultaten när
det gäller brottsuppklaringen. Att just denna uppföljning är så
central i olika redovisningar av polisens arbete beror inte bara på att
brottsuppklaring är en viktig polisiär uppgift, utan också på att det
är den uppgift som är enklast att kvantifiera. Samtidigt, som framgått
av resonemanget tidigare i denna rapport, är det en uppgift som när
det gäller måttet på den totala uppklaringen är tämligen meningslös.
Vidare är möjligheterna till en dramatisk förbättring av detta utfall
mycket begränsade. Det är uppenbart att det även med betydligt
större resurser, bättre organisation, tillgång till den modernaste
tekniken etc. inte kommer att vara möjligt att förbättra personuppklaringen mer än med några procentenheter. Till detta ska läggas att
polisens övriga uppgifter såsom det brottsförebyggande uppdraget,
trygghetsuppdraget och serviceuppdraget på intet sätt kan anses vara
mindre väsentliga än utredningsuppdraget. Problemet är ett dessa
uppdrag och då i synnerhet det kanske viktigaste av dem, preventionsuppdraget, inte är lika lätta att följa upp med enkla mått. Av
olika uttalanden av polisledningen, t.ex. av Rikspolischefen53, framgår att man är medveten om detta problem. Likväl fortsätter man,
både internt inom Polismyndigheten och externt i medierna och i
politiken, fokusera på behovet att öka brottsuppklaringen. I diskursen framhåller man att ökade resurser till polisen kommer att öka
uppklarningen kraftigt, något som alltså är långt ifrån säkert.
Emellertid finns det inom polisorganisationen idéer om mer balanserad uppföljning av verksamheten. En sådan modell utvecklas nu
och prövas inom polisregionen Stockholm. Systemet går ut på att
53

I samband med ett anförande på Svenska Kriminalistföreningens möte den 9 oktober 2018.
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hämta data från olika datoriserade system som finns inom polisen
och på så sätt kunna ge en flerdimensionell bild av verksamheten på
samtliga nivåer från LPO:n till hela Polismyndigheten. De dimensionerna man vill använda sig av är:
– Utredning
– Prevention
– Medarbetarna
– Medborgarna
– Ekonomi
Som jag har kunnat förstå av intervjun med de ansvariga för detta
helhetsuppklaringsförsök, ska varje dimension omfatta en mängd
olika indikatorer för att så allsidigt som möjligt beskriva hur verksamheten fungerar med avseende på just denna dimension. De flesta
av dimensionerna kan beskrivas på ett ganska enkelt sätt med hjälp
av redan existerande datakällor (t.ex. uppklaringen) eller genom att
nya datasystem för datainsamling skapas (t.ex. en enkät som kontinuerligt beskriver olika aspekter på hur personalen uppfattar sin
arbetssituation m.m.). Det jag ser som det främsta problemet med
den typen av uppföljning är preventiondimensionen. Det är inte
svårt att beskriva vilka preventiva åtgärder som vidtas i verksamheten. Problemet är, som framgått i denna rapport, att bedöma vilka
effekter de ger. Vi är tillbaka till problemet med hur man mäter de
brott som polisen förhindrar, alltså brott som aldrig har begåtts?
De uppenbara möjligheterna är för- och eftermätning samt
jämförelser mellan områden som blir respektive inte blir föremål för
åtgärder, alltså nivå 1 och 2, ibland kanske även 3 på MSSM. När det
gäller nivåerna 4 och 5 är det nödvändigt med en mer avancerad
forskningsdesign, och den typen av utvärderingar måste göras av
experter och bör således bara genomföras när det gäller principiellt
viktiga verksamheter. Detta sätt att arbeta med mätning av effekterna av polisens verksamhet är visserligen möjligt men måste
medföra ett helt annat sätt att redovisa resultat. Det är inte möjligt
med en enkel statistisk serie som redovisar ett procenttal per år eller
månad. Här krävs istället ett betydligt mer komplicerat redovisningssätt.
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Jag tycker att det ovan beskrivna projektet med att skapa en
helhetsuppföljning av polisens verksamhet är mycket lovande. Den
frångår nämligen de hittills använda enkla och osofistikerade måtten
och föreslår något betydligt mer balanserat och mångsidigt. Ytterligare en positiv aspekt är avsikten att systemet till stora delar ska vara
tillgängligt för hela personalen och alltså kunna ge en transparent
bild av verksamheten på samtliga nivåer. Självfallet finns det problem
också med ett sådant system. Det ena problemet är att om man
bygger upp sådant system är det troligen oundvikligt att det blir
ganska komplicerat och därför möjligen svårt att tillgodogöra sig för
stora personalgrupper och allmänheten. Det andra problemet som
jag ser i dag är, och som framgår av flertalet av våra intervjuer, den
dåliga kvalitet som data i flertalet av de polisiära systemen belastas
av. Är datakvaliteten dålig blir förstås även slutprodukten undermålig. Och, slutligen, det problem som tidigare påpekats när det
gäller COMPSTAT – risken för manipulation som alltid finns när
redovisning av måluppfyllelse är kopplad till belöningar, oberoende
av om dessa är materiella eller immateriella.
Innan jag avslutar detta avsnitt, ytterligare ett påpekande: de uppföljningar/utvärderingar som hittills har diskuterats är i huvudsak
s.k. effektutvärderingar. Vad som är viktigt att komma ihåg att även
processutvärderingar är en nödvändig del av kunskapsinsamlingen
på detta området. Detta av två skäl:
1. Om en viss metod ska kunna användas av andra måste den
beskrivas ingående. Därför behövs en noggrann beskrivning
av processen
2. Om man ska vara någorlunda säker på att de åtgärder man har
vidtagit är effektiva måste man försäkra sig om att de verkligen
har genomförts på det sätt som avsetts. Om man inte gör det,
kan eventuella förändringar i utfallsmåtten bero på något helt
annat än det man tror att de beror på.
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Jämfört med hur det såg ut när den förra ESO-rapporten om
polisens målstyrning publicerades (Sarnecki 2010) har situationen
förbättrats avsevärt. Även om det inte alltid formuleras i explicita
termer, arbetar den svenska polisen i dag problemorienterat i
betydligt större utsträckning än tidigare. Polisreformen från 2015
har starkt bidragit till denna nya inriktning genom införande av
systemet med medborgarlöften och skapande av befattningar som
kommunpoliser. En fråga kring denna för närvarande klart observerbara förändring, är om det handlar om något nytt och bestående eller
om det är ytterligare ett av de många försök att reformera polisens
sätt att arbeta, som efter några år försvinner utan att lämna några
spår efter sig. Det är ju inte första gången som man introducerar
något nytt i polisverksamheten, men oftast upplöses det nya efter en
tid och verksamheten återgår till det gamla och välkända.
Min bedömning är att det i dagens läge är långt ifrån säkert att de
i denna rapport beskrivna POP-inslagen i verksamheten kommer att
överleva på lång sikt. Det främsta skälet till min ”försiktiga pessimism” är att förändringarna inte tycks vara tillräckligt förankrade i
hela den polisiära verksamheten. Tvärtom arbetar stora delar av
polisen som vanligt med ingripanden och utredningsverksamhet,
som av många, både inom och utanför myndigheten, uppfattas som
den ”riktiga polisiära verksamheten”. Uppfattningen hos denna
stora grupp av medarbetare inom Polismyndigheten är att resurserna
de förfogar över är så snålt tilltagna, att man egentligen inte mäktar
med de mest grundläggande arbetsuppgifterna, nämligen att åka på
de mest prioriterade uttryckningarna och att utreda de grövsta
brotten. Under de senaste åren har belastningen på vissa av polisens
funktioner ökat kraftigt, inte minst till följd av det ökade dödliga
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våldet, kopplat till utsatta områden och kriminella nätverk. Samtidigt har polisens personella resurser inte ökat, räknat per 100 000
invånare.
Om man jämför nuläget med början av 1990-talet har antalet fall
av dödligt våld inte ökat i Sverige54, och räknat per 100 000 invånare
har det t.o.m. minskat något (Brå 2018f s.17). Däremot är en
betydligt större andel av dessa fall, de som rör dödligt våld med
skjutvapen i kriminella miljöer, mycket svåra att klara upp. Varje fall
av dödligt våld i kriminella miljöer kräver mycket omfattande utredningsresurser, vilket under nu rådande förhållanden inom polisen
leder till att andra, mindre prioriterade brott (även grova sådana)
måste läggas åt sidan. Skjutningar inom kriminella miljöer, som är
betydligt fler än antalet dödsfall55, utgör en enorm påfrestning på
polisorganisationen inom flertalet av Sveriges polisregioner. Bland
andra påfrestningar på organisationen kan nämnas politiska krav på
ökad effektivitet när det gäller uppklaring av brott samt krav på
prioritering av olika i debatten aktuella brottstyper som t.ex. s.k.
mängdbrott och sexualbrott. Också polisreformen av år 2015 har
inneburit en mycket stor påfrestning för organisationen. Även om
en viss stabilisering har ägt rum när det gäller personalens och
allmänhetens upplevelse av negativa effekter av reformen, tycks
åtminstone delar av organisationen fortfarande lida av sviterna av
den turbulens som reformen har orsakat. På en del ställen tycks
dessutom verksamheten inte ha stabiliserats efter reformen utan
organisatoriska förändringar fortsätter som någon form av ”efterskalv”. Att under sådana förhållanden introducera det nya problemorienterade sättet att tänka och arbeta kan vara vanskligt.
Av våra intervjuer framgår att de nya uppdragen, vilka är relaterade till medborgarlöften, ofta utförs av personal som tillhör en liten
del av polisens verksamhet, som lever sitt eget liv och är förhållandevis dåligt integrerad med de övriga delarna av verksamheten, där ”det
riktiga polisarbetet” med ingripande och utredning bedrivs. Denna
isolering av kommunpoliser och områdespoliser från den ”ordinarie
verksamheten” är kanske det största hotet mot det problemorienterade polisarbetet.
Utifrån de principer som styr all offentlig sektor och som diskuterats tidigare i rapporten kommer efterfrågan på ingripande och
54
55

Däremot är ökningen kraftig, från 68 fall av dödligt våld 2012 till 108, 2018.
Grovt räknat leder en skjutning av sju till att offret avlider (Brå 2018f och Brå 2015c).
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utredande verksamhet inom polisen alltid att vara större än tillgången på personal som arbetar med denna del av verksamheten. I
Sverige har de senaste åren ca 1,5 miljoner brott per år anmälts till
polisen (Brå 2018l), det är alltså osannolikt att det någonsin kommer
att finnas polispersonal för att hantera mer än en begränsad andel av
dessa56. Oberoende av antalet poliser kommer det således alltid att
saknas personal för att tillmötesgå allmänhetens (och även mediernas och politikers) krav på snabba ingripanden och uppklarade brott,
liksom för övrigt på annan typ av service, synlighet i den lokala
miljön m.m. Med stor sannolikhet kommer detta behov att upplevas
som lika stort, oberoende av hur brottsligheten utvecklas i framtiden. Detta innebär i sin tur att behovet av poliser som ägnar sig åt
vad som uppfattas som ”kärnverksamheten”, dvs. ingripanden och
brottsuppklaring, alltid kommer att vara stort. Den reaktiva delen
kommer alltså precis som i dag att dominera verksamheten och
resurser kommer även i framtiden att tas från den proaktiva till den
reaktiva delen. Risken är stor att POP, oberoende av framtida resurser och brottslighet, kommer att uppfattas som något man gör när
inget annat pockar på uppmärksamhet, och inte som den huvudsakliga metoden att bedriva polisarbete.
Det ovan sagda innebär att det är själva balansen mellan polisverksamhetens proaktiva och reaktiva del som tycks vara problemet. I
det tidigare refererade dokumentet ”Nästa steg för svensk polis”
(Polismyndigheten 2018c) har man under ”Mål 1: Framgångsrik
brottsbekämpning och uppklaring” skrivit följande:
”Polisens brottsbekämpande arbete består av en brottsförebyggande del och
en utredande och lagförande del. Polisen ska använda sina samlade resurser
för att nå högre effekt i brottsbekämpningen. Det gäller både den grova
brottsligheten och den mer vardagliga brottsligheten som drabbar många
människor. Polisens brottsförebyggande arbete ska stärkas. […] För den
som har utsatts för brott ska polisen göra skillnad. Brottsoffer ska ges
upprättelse och gärningsmän ska lagföras. Speciell vikt ska läggas vid
särskilt utsatta brottsoffer. Polisen ska också bidra till att göra Sverige
mindre sårbart för dem som vill missbruka vår öppenhet och demokrati.”
(Ibid.)

Denna formulering antyder att man ser brottsuppklaring och
brottsprevention som två aspekter av brottsbekämpning. Skulle det
vara möjligt att detta synsätt avspeglades också i organisationen, där
56

Av dessa har ca hälften direkt alltså utan några som helst utredningsåtgärder, lagts ner (Brå
2017a).
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den ingripande verksamheten, service, den brottsutredande verksamheten, områdespolisverksamheten och den brottsförebyggande
verksamheten integrerades organisatoriskt så att alla dessa delar
kunde ägna sig åt problemorienterat polisarbete? Enligt mitt förmenande är detta möjligt och praktiseras även i viss mån i en del
lokala polisområden. Den stora frågan är dock om det är möjligt att
organisera verksamheten så att inte alla resurser, eller i alla fall
lejonparten av dem uppslukas av den akuta och ständigt uppmärksamhetskrävande ingripande och utredande verksamheten. Skulle en
sådan reform genomföras bör ett tillförlitligt system för att mäta
resursallokering till olika delar av verksamheten utvecklas.
En närliggande fråga är om en kraftigare satsning på problemorienterad brottsprevention skulle kunna reducera antalet brott och
på så sätt minska behovet av ingripanden och utredningsverksamhet.
Som verksamheten ser ut i dag är de proaktiva insatserna så begränsade att de knappast kan ge några påtagliga effekter som leder till att
behovet av ingripanden och utredning kan reduceras. Men vad skulle
hända om satsningen på proaktiv POP skulle bli mycket större?
Som ett hypotetiskt exempel kan tas det dödliga skjutvapenvåldet
som drabbar flera av de socialt utsatta områdena och, som nämnts
ovan, skapar ett orimligt tryck på polisens utredningsverksamhet. Vi
vet i dag (Brå 2019a) att de kriminella miljöer där det dödliga våldet
förekommer har byggts upp under en längre tid och att basen för
deras existens i stor utsträckning utgörs av handel med droger, inte
minst med cannabis. Olika typer av tidiga brottsförebyggande åtgärder skulle med stor sannolikhet göra att dagens problem inte
skulle behöva bli lika omfattande. De brottspreventiva åtgärder det
handlar om avser dock knappast enbart insatser från polisens sida.
Polisen har självklart en roll i detta, t.ex. att vidta åtgärder mot
narkotikahandeln, men huvuddelen av insatserna skulle nog behöva
genomföras av andra samhällsaktörer såsom socialtjänsten, arbetsförmedlingen, den somatiska och psykiatriska vården, barnavårdscentraler, frivilligorganisationer m.m. (Sarnecki 2015).

12.1

”Brott ska i första hand förebyggas”

Under denna rubrik skriver Regeringen i skriften ”Det svenska
rättsväsendet” (Regeringskansliet 2015) följande:
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”Genom lagstiftning och genom att brottslingar döms visar samhället var
gränsen går för vad som är accepterat och inte. Det bästa sättet att öka
rättstryggheten är dock att förebygga brott.” (ibid. s. 7).

Detta är egentligen den enda rimliga hållning som en regering i en
rättsstat kan ha. Om vi utgår ifrån att statens ansvar, som diskuterats
i början av denna rapport, är att sträva efter att medborgarna inte ska
lida skada med anledning av brott, är förstås det allra bästa om brott
överhuvudtaget inte begås. Det är först om man misslyckas med att
förebygga brott, som polisens traditionella uppgift att ingripa och
utreda blir aktuell. Enligt mitt förmenande bör detta tankesätt
genomsyra även polisens verksamhet. Den mest prioriterade
uppgiften inom polisens verksamhet bör alltså vara att, genom att
förebygga brott, minska de skador för enskilda och för samhället
som brottsligheten orsakar. Detta innebär alltså att dagens prioriteringar, att ingripa och utreda först och förebygga om det finns
resurser över, skulle behöva kastas om. Detta skulle bland annat
innebära att den låga status som i dag upplevs vara ett problem för
den brottsförebyggande verksamheten skulle kunna höjas.
Det brottsförebyggande arbete som skulle vara polisens huvuduppgift skulle självfallet bygga på POP-utgångspunkter och utföras
utifrån en modell där samarbete med andra aktörer och medborgarnas lokala behov skulle prioriteras.
Detta sätt att se på polisens uppdrag skulle även ha betydelse för
hur effekterna av polisens verksamhet redovisas, både internt och
externt. Brottsuppklaringen skulle då minska i betydelse medan
andra, mer sofistikerade mått på framgångsrik brottsprevention
skulle få högre status. Detta skulle kräva ett betydligt mer sammansatt system för uppföljning/utvärdering av polisens arbete. Kanske
något i stil med den modell för helhetsuppföljning som just nu
prövas i region Stockholm (se ovan).
Prioritering av åtgärder som minskar skadorna för medborgarna
och samhället (inklusive ingripande, utredning och lagföring) skulle
enligt min bedömning underlättas om ett system liknande det ovan
beskrivna Cambridge Crime Harm Index infördes. Ett sådant index,
som ett centralt mått på effekter av polisens verksamhet, skulle
skapa förutsättningar för att på ett enhetligt sätt redovisa effekter av
olika åtgärder som vidtagits av polisen samt även prioriteringar
mellan olika polisiära uppgifter. För att ett sådant system ska kunna
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införas krävs dock en utveckling av uppföljnings/utvärderingsmetoderna så att effekterna av de åtgärder polisen har vidtagit kan
kvantifieras. Systemet skulle också tvinga fram metoder att beräkna
brottsförebyggande effekter av all polisiär verksamhet, alltså återigen även ingripande och utredande verksamhet.

12.2

Svårigheter

Redan det sistnämnda utgör en allvarlig svårighet och kräver en hel
del metodutveckling, inte minst när det gäller utvärdering av olika
indikatorer på brottsförebyggande effekter av olika typer av polisiära
åtgärder.
Det grundläggande problemet med detta förslag är emellertid
frågan om hur man ska skapa resurser för det nya systemet samtidigt
som man ska hantera det stora och aldrig sinande flödet av nya akuta
ärenden. Vi måste här återvända till frågan om en systematisk satsning på brottspreventiva åtgärder, kan medföra en påtaglig minskning av inflödet av nya brottsanmälningar. Frågan är mycket svår att
besvara utan att man genomfört och utvärderat ett försök med
sådant innehåll. Men det är med säkerhet stora skillnader mellan
olika typer av brott. Exemplet ovan med skjutningar i kriminella
miljöer säger oss att det skulle ta mycket lång tid, kanske 20 år, innan
brottsförebyggande åtgärder riktade till socialt utsatta familjer,
främst mödrar (Tremblay m.fl. 2010), skulle komma att ge effekter
på deras söners brottslighet57. Åtgärder riktade mot narkotikamarknaden kan ge snabbare effekter, men även i detta sammanhang
talar vi om en process på några år. Andra åtgärder, som olika typer
av tekniskt brottsskydd, ger utdelning mycket snabbare, men de
brott de förebygger är vanligen betydligt mindre skadliga och därför
normalt inte heller lika resurskrävande.
Jag tror att en realistisk bedömning bör vara att övergången från
en huvudsaklig inriktning på ingripande och utredande verksamhet
till en huvudsaklig inriktning på prevention och skadereducering
inte kommer att leda till ett påtagligt minskat antal brottsanmälningar på kort sikt. Sådana effekter kan däremot förväntas på
57

Det bör kanske påpekas att när problemen redan har uppstått och de kriminella, våldsamma
strukturerna har etablerats i stadsdelarna, räcker det inte med den långsiktiga preventionen.
Arbetet måste ske parallellt, dels kortsiktig brottsbekämpning med polisära metoder, dels
långsiktigt enligt de principer som diskuteras ovan.
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lång sikt. Att man snabbt skulle kunna frigöra resurser från den
reaktiva verksamheten och överföra dem till den proaktiva är dock
som framgått osannolikt. Vi kan således anta att efterfrågan på
polisens reaktiva insatser inte kommer att minska, åtminstone inte
på kort sikt, även om man tillför polisen nya resurser och/eller satsar
på brottsprevention. Det enda sättet att öka POP-inriktade, brottsförebyggande insatser är alltså att ge dessa insatser större prioritet.
Eller i klartext: att flytta resurser från reaktiv till proaktiv verksamhet, alternativt att allokera lejonparten av de nya personalresurserna,
som man förväntas få, i den proaktiva verksamheten. Det krävs stort
politiskt mod för att göra detta trots de ständiga kraven på
förstärkning som kommer från den ingripande/utredande delen av
polisverksamheten.

12.3

Vinster med reformen

Den huvudsakliga vinsten med den föreslagna reformen är att
polisens huvudsakliga inriktning kommer att förändras från kortsiktiga ”brandkårsutryckningar” till en mer långsiktig verksamhet
som syftar till att minska skador orsakade av brott. Detta kommer
att innebära att varje moment i den polisiära verksamheten ska kunna
ses utifrån det långsiktiga målet och alltså utifrån ett POP-perspektiv. På lång sikt kommer detta att kräva att hela verksamhetens
kultur kommer att behöva förändras i och med att det preventiva/skadereducerande målet ska vara överordnat i all verksamhet.
Om målet inte är att generera så många fängelsemånader som
möjligt, utan så få brott/skador som möjligt, måste tankesättet
förändras i grunden. Bland annat bör det ha långsiktiga konsekvenser för personalrekrytering, personalutbildning, befordringskriterier
etc. När det gäller utbildningsfrågan kommer denna nya inriktning
inom polisverksamheten att motivera en övergång till högskoleutbildning.
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När det slutligen gäller möjligheter för den nya POP-orienterade
verksamheten med medborgarlöften kommer denna med den föreslagna inriktningen på polisens verksamhet att kunna utgöra dess
kärna58.

12.4

Övriga åtgärdsförslag

De åtgärder som föreslås i detta avsnitt är relaterade till förslaget
ovan men kan genomföras även om denna grundläggande förändring
av verksamhetsinriktningen inte genomförs.
12.4.1

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling behöver centraliseras och få högre status
inom organisationen. Den behöver också en mer sammanhållen
ledning, större resurser och mer personal med forskarkompetens.
Det är också viktigt att resultat från olika utvecklingsprojekt
publiceras och blir mer tillgängliga både inom och utanför Polismyndigheten. Utvärderingsfunktionen bör få större tyngd inom
verksamheten. Polismyndigheten behöver en stark FOU-avdelning
som är direkt underställd myndighetens ledning.
En viktig uppgift för den sortens FOU-avdelning bör vara att
ständigt följa utvecklingen inom internationell forskning om polismetoder och informera polisorganisationen om nya forskningsrön
på området. Detta kan göras på olika sätt, men en lättillgänglig
publikation på nätet som systematiskt uppdateras och som är
tillgänglig för alla inom organisationen kan vara ett alternativ. När
det gäller forskning av stor relevans för metodutvecklingen inom
svensk polis kan olika typer av seminarier och föreläsningar vara en
lämplig metod. I synnerhet om sådana föreläsningar/seminarier
spelas in och görs tillgängliga på en webbsida.

58

Man bör vara medveten om att det lätt kan uppkomma en konflikt mellan polisverksamhetens inriktning, som bygger på medborgarlöften, och en inriktning som bygger på polisens
interna prioriteringar. Medborgarna vill ofta att polisen ska ägna sig åt att förhindra olika typer
av störningar (t.ex. störande mopedkörning på nätterna), medan polisen anser sig behöva
prioritera grova brott, t.ex. våldsbrott, som få av deltagarna i medborgardialogerna drabbas av
och därför sällan prioriterar. Att skapa en balans mellan de två typerna av fullt legitima krav
på polisen är en svår konst.
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Avdelningen bör ha möjligheter att initiera olika typer av lokala
utvecklingsprojekt där bl.a. dokumenterat effektiva polismetoder
från utlandet prövas i Sverige. Samarbetet med universitet och högskolor bör fördjupas. Avdelningen bör ha resurser att anlita svenska
eller internationella experter för principiellt viktiga utvärderingar.
Verksamhetsutvecklingen måste bygga på vetenskaplig grund
och dess arbete måste förhålla sig till de kunskapsbaser som i dag
byggs upp inom den internationella polisforskningen. För att försäkra sig om detta anser jag att avdelningen bör få ett vetenskapligt
råd, bestående av ledande svenska och internationella polisforskare.
12.4.2

It-stöd

Bland polisens fem s.k. strategiska initiativ som presenteras i
publikationen ”Nästa steg för svensk polis” (Polismyndigheten
2018c) finner man digitalisering som initiativ nr 2. Under rubriken
Digitalisering skriver Polismyndigheten:
”Polisen ska ta till sig ny teknik för att bli mer effektiv i sitt arbete. Inte
minst informationstekniken erbjuder stora möjligheter att utnyttja polisens
samlade kunskap och information. Genom avancerat analysstöd och
samlade lägesbilder når man tillsammans största möjliga effekt.
Informationstekniken medger också en modern och resurseffektiv interaktion mellan medborgare och polisen. Automatisering ska användas för
att förenkla och effektivisera för både allmänheten och polisens medarbetare.” (ibid.).

Dessa formuleringar tyder på att myndighetens ledning är medveten
om de stora behoven av att i polisverksamheten ta tillvara de
möjligheter som en utveckling av it-tekniken i dag kan ge. Det pågår
också uppenbarligen inom Polismyndigheten en utveckling av olika
digitaliserade metoder. Även nya tekniska lösningar i form av t.ex.
mobiltelefoner med olika applikationer, kameror som bärs på
uniformer, drönare m.m., börjar bli allt mer tillgängliga i verksamheten. Det framgår samtidigt från våra besök på ett antal LPO:n att
i den löpande verksamheten syns denna utveckling fortfarande
mycket litet. Ett fungerande it-stöd och användarvänlig programvara
inom olika delar av den polisiära verksamheten kan innebära stora
besparingar i den tid som personalen för närvarande ägnar åt olika
rutinuppgifter som mycket väl skulle kunna datoriseras eller möjligen tas över av icke polisutbildade civilanställda. Jag finner också att
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kunskaperna om it-teknik i stora personalgrupper förefaller vara
begränsade. Detta gör att även den it-teknik som redan i dag är
tillgänglig inte utnyttjas till fullo. Digitaliseringen kommer med stor
säkerhet att kräva omfattande utbildningsinsatser.
12.4.3

Polisens patrullering

Holgersson och Knutsson (2012 s. 7) som genomförde en studie av
polispatrullernas tidsanvändning konstaterar att ansenlig andel av
polisernas tid går åt till bilpatrullering. Som framgått tidigare och
som Holgersson och Knutsson också skriver i rapporten från sin
undersökning: ”ett klassiskt experiment inom polisforskningen visar att
allmän bilövervakning inte ger upphov vare sig till brottsförebyggande
effekter eller till att allmänheten känner sig tryggare” (ibid.). Samtidigt
uppger många av våra respondenter att bilpatrullering är det vanligaste sättet att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande och
att man vill utöka denna verksamhet om man får mera resurser.
Enligt min uppfattning är det hög tid att genomföra en svensk
utvärdering av effekterna av bilpatrullering på medborgarnas känsla
av trygghet och deras faktiska utsatthet för brott. Möjligen finns här
en stor potential för resursomprioritering. Den tid som används för
bilpatrullering, även om den ofta är splittrad (mellan olika anrop),
kan kanske användas för mer POP-inriktade aktiviteter, t.ex. en
välplanerad patrullering till fots som anses mycket mera effektiv.
12.4.4

Information till medborgarna

Många människor upplever otrygghet och rädsla för att bli utsatta
för brott. I synnerhet kvinnor och äldre lider av denna otrygghet i
sin vardag. De vågar t.ex. inte delta i olika aktiviteter efter mörkrets
inbrott och avstår ofta från olika typer av social gemenskap. En stor
majoritet svenskar har också en felaktig bild av brottslighetens
utveckling. Det är en viktig uppgift i polisens trygghetsskapande
uppdrag att ge korrekt information om brottsligheten på lokal nivå.
Detta kan göras i samband med de s.k. medborgardialogerna.
Information om brottsligheten i lokalområdet bör dock också
kunna ges med hjälp av informationsportaler som LPO:n kan ha
ansvar för. Information i sådana portaler kan uppdateras dagligen
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eller åtminstone veckovis. Om medborgarna vänjer sig vid att använda sig av dessa portaler skapas även en direkt kanal från polisen
till medborgarna som kan vara användbar när det är viktigt att snabbt
förmedla ett visst budskap.
Ett viktigt uppdrag för den lokala polisen bör också vara att så
snabbt som möjligt bemöta olika missförstånd eller avsiktlig desinformation rörande brottslighet och polisens lokala verksamhet. På
sikt kan den här typen av portaler göras interaktiva, så att även medborgarna snabbt och enkelt kan förmedla viktig information till
polisen. Fördelen av en snabb och relevant information om den lokala brottslighetens omfattning, geografisk fördelning m.m. är inte
bara att man kan öka människors trygghet men också att människor
får bättre underlag för beslut om vilka skyddsåtgärder som kan vara
relevanta för just dem (t.ex. installation av larm, lås, DNA-märkning
av egendom m.m.).
Jag anser även att det bör övervägas om centrala myndigheter
såsom Brå, som har ansvaret för den nationella brottsstatistiken, och
Polismyndigheten med dess ansvar för åtgärder mot brott, i framtiden ska vara mer offensiva i sin information när uppenbart felaktiga
uppgifter om brottslighet och polisverksamhet sprids i olika informationskanaler.
Avslutningsvis i denna del vill jag påpeka att jag inte förespråkar
någon form av statlig propaganda rörande det kriminalpolitiska
området, utan endast information om de faktiska förhållandena
(vanligen i form av statistiska uppgifter och tolkningar av dessa) på
både lokal nivå och samhällsnivå.
12.4.5

Polisens närvaro på nätet

I de strategiska initiativ som presenteras i skriften ”Nästa steg för
svensk polis” (Polismyndigheten 2018c) nämns vikten av att polisen
finns även i den virtuella världen. Utöver den information som bör
ges av polisen enligt förslag ovan är det även lämpligt att polisen
kommunicerar med allmänheten genom kanaler som Twitter,
Facebook, Instagram eller liknande. Polisens arbete väcker stort
intresse hos stora befolkningsgrupper och det är önskvärt att allmänheten får en inblick i polisens verksamhet och även får kontakt
med polisen i sociala medier. Det måste emellertid dras en skarp
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gräns mellan poliser som uppträder på sociala medier som representanter för Polismyndigheten och poliser som i dessa medier ger
uttryck för sina egna åsikter. Självfallet har poliser som alla andra
medborgare rätt att ge utryck för sina personliga ståndpunkter, men
det får aldrig råda någon tvekan om ifall man uttalar sig som företrädare för en myndighet eller som privatperson.
12.4.6

Relationen polisen – företag som marknadsför och
säljer brottsförebyggande produkter

Många företag i säkerhetsbranschen samarbetar med polisen i marknadsföringen av sina produkter. Många av dessa produkter såsom lås,
larm, etc. ökar säkerheten hos enskilda personer och förebygger
därigenom brott, eller minskar de skador som orsakas av brott.
Emellertid är många av dessa produkter inte tillräckligt utvärderade
och deras effektivitet därför inte känd. Dessutom finns det en risk
att polisens roll i samarbetet med den sortens företag går utanför de
principer som gäller för relationerna mellan den kommersiella och
den offentliga sektorn. I värsta fall kan det föreligga risk för korruption. Området bör ses över och regleras.
12.4.7

Behov av analytisk expertis inom LPO:n

Polisarbete utifrån POP-modellen innebär att man på lokalnivå
behöver göra datauttag från olika polisiära system, lokala datainsamlingar, analys och planering av verksamhet på basis av denna
analys samt lokal uppföljning och utvärdering av polisens insatser
och dokumentation av dessa. Detta kräver en kompetens som i dag
är sällsynt inom polisen. Nuvarande polisutbildning förbereder
knappast för den sortens uppgifter och fortbildning inom dessa
områden är sällsynt inom Polismyndigheten. Jag tror att det finns
behov av analytiker som kan arbeta med den typen av uppdrag och
ge polisen handledning i hur man kan utnyttja den sortens underlag
för operativ verksamhet. Personer med examen i utredningskriminologi eller annan likvärdig utbildning kan vara lämpliga för den
sortens arbetsuppgifter.
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NTU och andra kartläggningar

Systemet med medborgarlöften och de förändringar med större
inriktning på POP som följer i spåren av medborgarlöftena har påtagligt ökat intresset för lokala kartläggningar av brott och brottsrelaterade problem. En av de centrala metoderna i detta avseende är
lokala kartläggningar av utsatthet för brott, otrygghet och attityder
till de rättsvårdande myndigheterna, som när de utförs av Brottsförebyggande rådet går under benämningen Nationella TrygghetsUndersökningar (NTU). NTU genomförs numera på så sätt att man
kan få data för varje LPO-område. Det finns dock ett stort missnöje
inom både polisen och kommunerna med att man inte kan få
separata NTU-data för varje kommun. Data som nyligen publicerades i Brå:s rapport ”Nationella trygghetsundersökningen – resultat
på kommunal nivå” (Brå 2019f) har för liten detaljeringsgrad och kan
publiceras för sällan, för att kunna utgöra tillräckligt underlag för det
lokala POP arbete. Man är inte heller alltid nöjd med frågornas utformning. Av dessa skäl genomförs på många håll i landet lokala
trygghetsundersökningar. Kvaliteten på dessa undersökningar är
dock ibland låg, ibland okänd. Det är också svårt att bedöma de
totala kostnaderna för dessa undersökningar. Jag föreslår att Brå får
i uppdrag att ha en samordnande roll för alla trygghetsundersökningar. Antingen anpassar Brå sina lokala NTU till de behov som
finns i varje område eller också ska myndigheten få i uppdrag att ge
sakkunnig hjälp till de lokala trygghetsundersökningarna och
granska deras kvalitet.
NTU har också en del metodologiska problem av vilka det mest
uppmärksammade är ett stort och ökande bortfall (Elefalk m.fl.
2019). Under senaste tiden kan man också observera att resultaten
av undersökningen tycks påverkas påtagligt av andra faktorer än
förändringar i brottligheten, t.ex. den mediala och politiska diskursen. Med tanke på den centrala roll som NTU numera spelar i
beskrivning av brottligheten i Sverige är det angeläget att åtgärder
vidtas för att närmare granska NTU:s validitet. Troligen är NTUmetoden inte lämplig för att studera utveckling när det gället vissa
kategorier av brott, t.ex. sexualbrott.
Som framgår av rapporten finns det även andra lokala metoder
för att samla data om brottslighet och därmed relaterade problem.
Den viktigaste av dem är s.k. skolundersökningar, som bl.a. kan ge
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kunskaper om ungdomars egna brottsaktiviteter och användning av
olika typer av droger, samt om de ungas utsatthet för brott. En av
fördelarna med dessa undersökningar är att de ger information om
problem på skolnivå (under förutsättning att skolenheterna är tillräckligt stora, så att enskilda elevers anonymitet kan garanteras).
Eftersom Brå genomför den sortens undersökningar på nationell
nivå vore det rimligt att ge myndigheten en samordnande funktion
även för undersökningar av den typ som genomförs lokalt.
Samordning av de lokala trygghets- och skolundersökningarna
kan även ha fördelen att de kan göras helt, eller åtminstone delvis,
kompatibla och på så sätt utgöra underlag för en bättre nationell
beskrivning av brottsligheten och liknande problem.
Det bör framhållas i detta sammanhang att det är förhållandevist
enkelt att göra en sammanställning av relevanta data om brottligheten. Det finns i dag en mängd standardmetoder för detta. Den
stora svårigheten är att skapa rutiner för att använda dessa data i den
dagliga operativa verksamheten.
12.4.9

De centrala avdelningarnas roll

I vår undersökning har framkommit en del kritik mot Polismyndighetens centrala avdelningar, främst mot HR- och IT-avdelningen.
Kritiken går ut på att de centrala avdelningarna inte alltid tar hänsyn
till de lokala behoven och ibland i sitt agerande ligger alldeles för
långt från kärnverksamheten. Ett förslag där kan vara att man ser
över de centrala avdelningarnas roll i myndigheten och att man
förstärker deras roll som serviceorgan för linjeverksamheten.
12.4.10 Polisutbildningen
Slutligen till frågan om polisutbildningen, som berörts bara en
passant i denna rapport, men som jag diskuterat betydlig mer
ingående i min förra ESO-rapport (Sarnecki 2010): Frågan har varit
föremål för åtskilliga statliga utredningar (däribland SOU 2016:39).
Alla dessa utredningar har kommit till slutsatsen att polisutbildningen, i likhet med andra motsvarande utbildningar, bör ha karaktären av högskoleutbildning. Trots detta har något sådant beslut inte
fattats. Först saknades en riksdagsmajoritet för beslut i frågan, sedan
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fick denna fråga stå tillbaka för strävan efter att kraftigt öka antalet
nyutbildade poliser. Man ansåg att en förlängning av utbildningen
och en mer akademisk inriktning skulle fördröja utbildningen av nya
poliser. Samtidigt, och som ett första steg i ”akademiseringsreformen”, har all polisutbildning flyttats till (eller skapats vid) högskolor
och universitet.
Debatten om att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning har handlat om två olika synsätt på polisen. Förenklat skulle
man kunna tala om:
1. Tjänstemän vilkas främsta uppdrag är att lyfta fyllon ur rännstenen och resolut ingripa när människorna beter sig olämpligt
i största allmänhet.
2. Tjänstemän som på olika nivåer i samhället kan hitta och definiera problem och finna lämpliga lösningar på dessa problem.
Den första av ovannämnda sätt att se på polisyrket kräver knappast
någon högskoleutbildning – den andra omfattar däremot uppgifter
som traditionellt anförtros åt tjänstemän med högskoleexamen. Det
är uppenbart att beskrivningen av polisens verksamhet i denna
rapport ansluter sig till uppfattningen att poliser bör ha en högskoleutbildning.
Mina egna mångåriga erfarenheter av undervisning inom olika
delar av polisutbildningen, både i Sverige och i utlandet, samt intervjuer genomförda inom ramen för detta projekt, gör att jag ser ett
behov av nyansering av detta resonemang. Det förefaller vara svårt
att skapa engagemang och intresse hos första årens polisstuderande
för något som de själva brukar kalla för ”teoretisk utbildning”. Det
är det praktiska och handfasta som denna grupp tycks prioritera.
Möjligen beror detta på att de har svårt att relatera sådant som t.ex.
diskussion om problemorienterat polisarbete till konkreta fälterfarenheter59. Samtidigt ger mina och andras erfarenheter av undervisning av poliser med viss erfarenhet av praktisk tjänstgöring (5–15
år), att intresset hos denna grupp för ”mera teoretiska” resonemang
är mycket sort. Dessa mer erfarna poliser uppvisar en naturlig
förmåga att koppla mera avancerade resonemang till sina praktiska
erfarenheter.
59

En annan förklaring kan vara att de upplever att ”det praktiska” prioriteras inom utbildningen till yrket.
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Dessa erfarenheter talar för en stegvis utbildning där en praktikorienterad utbildning på låt oss säga 1,5 år följs av en tjänstgöring på
ett antal år, innan personalen erbjuds att delta i utbildning på
ytterligare 1,5 år. Eter en sådan treåring grundutbildning, som bör
ge akademisk grundexamen, bör poliser efter ytterligare några års
praktiskt arbete, ha möjligheter till att söka till magister- och masterutbildningar som kan ge dem olika sorters specialistkompetens.
Denna reform kommer att förkorta den initiala utbildningstiden
med ett år, vilket kan vara en fördel då många poliser ska rekryteras
snabbt. Den totala utbildningstiden utökas dock med ca 6 månader,
vilket kan vara motiverat med tanke på att kraven på yrket ökar, inte
minst om omfattning av problemorienterat polisarbete ska öka.
Denna lösning är förenad med en mängd problem av vilka det
största torde vara att vi får en poliskår bestående av ”A- och Bpoliser” med olika behörigheter. Men redan i dag har olika poliser
olika behörigheter som ledningen måste ta hänsyn till, när man ger
olika typer av uppdrag. Nackdelar och fördelar av detta förslag bör
noga övervägas.
Avslutningsvis i denna del vill jag framhålla att oberoende av hur
den framtida polisutbildningen kommer att se ut ska den ha
karaktären av ordinär högskoleutbildning och inte som i dag vara
uppdragsutbildning som genomförs på olika högskolor på uppdrag
av Polismyndigheten.

12.5

Konsekvensanalys

I denna rapport diskuteras tämligen omfattande förändringar av
polisens verksamhet. Det är av uppenbara skäl svårt att beräkna de
ekonomiska konsekvenserna av dessa. Det bör emellertid påpekas
att debatten om polisens behov av resurser under den senaste tiden
inte har förts utifrån konkreta kostnader för olika verksamheter och
deras behov av förstärkning. Tvärtom har varken tidigare försök att
öka antalet poliser med 2 500, eller nuvarande nästan fullständiga
politiska enighet om att landet behöver 10 000 nya polisanställda,
byggt på någon djupgående analys av Polismyndighetens konkreta
behov. Jag skulle vilja hävda att den senaste debatten om polisens
behov av nya resurser har bestått av en politisk budgivning där den
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som kom med det högsta budet vann. Denna diskurs har ackompanjerats av en i stort sett anekdotisk bevisföring om polisens olika
tillkortakommanden av typen ”nu utreder man inte ens våldtäkter”.
Detta sätt att fatta politiska beslut om tilldelning av resurser till
olika delar av offentlig sektor är möjligen ovanligt explicit när det
gäller de senaste årens debatt om lag och ordning och polisens
resursbehov, men den är långt ifrån unik. Som framgått i mina
tidigare resonemang har påståendet att olika institutioner inom den
offentliga sektorn har för lite resurser setts som i stort sett axiomatiskt. Hur stora resurser man än tillför sjukvården, utbildningssektorn, barnomsorgen m.m. kommer de aldrig att vara tillräckliga.
Både de som arbetar inom dessa sektorer och allmänheten kommer
alltid att uppleva att det behövs mer.
Detta innebär i sin tur att det alltid kommer att behövas stränga
prioriteringar inom den offentliga sektorn. Mina förslag i denna
rapport, med ett undantag, innebär alltså inte att Polismyndighetens
resurser behöver utökas utan att stora omprioriteringar kommer att
behöva göras, från reaktiv till proaktiv verksamhet. Eftersom polisen
med stor sannolikhet under de närmaste åren kommer att få en
kraftig resursförstärkning, handlar det möjligen främst om prioriteringar när det gäller de nya resurserna.
Undantaget utgör en omvandling av polisutbildningen till högskoleutbildning. Detta innebär bl.a. att utbildningen kommer att behöva förlängas med sex månader. Eftersom detta förslag är kopplat
till att utbildningen ska bli en ordinarie universitets-/högskoleutbildning, istället för en uppdragsutbildning som det är i dag, är det
utan en mera ingående utredning inte möjligt att uppskatta kostnaderna för denna reform.
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Brå (2013a). Polisers syn på brottsförebyggande arbete. Uppdraget
”Satsningen på̊ fler poliser” Brottsförebyggande rådet. Rapport
2013:20.
https://www.bra.se/download/18.45e874ba14203f9b5564974/
1387188226596/2013_21_Polisers_syn_pa_brottsforebyggand
e_arbete.pdf) (Hämtad 2018-11-02).
Brå (2013b). Personuppklarade brott. Preliminär statistik för första
halvåret 2013 samt prognoser för helåret 2013.
https://www.bra.se/download/18.6b82726313f7b234a581e01/
1379575308486/Sammanfattnig_uppklarade_prel_halvar_2013.
pdf (Hämtad 2018-11-03).
Brå (2013c). Satsningen på fler poliser– Vad har den lett till? Rapport
13.12.
https://www.bra.se/download/18.421a6a7d13def01048a80004
814/1389700785368/2013_12_Satsningen_p%C3%A5_fler_po
liser.pdf. (Hämtad 2018-11-06).
Brå (2014a). The Clearance rate in Sweden and in other countries.
https://www.bra.se/download/18.366ea42214d6cb5d9d4635ad
/1433939412790/2015_The+clearance+rate+in+Sweden+an
d+other+countries.pdf) (Hämtad 2018-11-03)
Brå (2014b). Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?
Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”. Rapport
2014:17
https://www.bra.se/download/18.626651b0148b20bd39c103/1
412086242792/2014_17_Varf%C3%B6r_gav_fler_poliser_inte
_%C3%B6kad_personuppklaring.pdf) (Hämtad 2018-11-03).
Brå (2014c). Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”. Resultat och
erfarenheter från två projekt mot personrån och misshandel.
Rapport 2014:5.
https://bra.se/download/18.12caa4f91440b31239f14c0/139402
0836016/2014_15_Brottsf%C3%B6rebyggande_polisarbete_i_
hot_spots.pdf (Hämtad 2018-11-08).

201

Referenser

2019:6

Brå (2015a). Börja med kartläggning. Kunskapsbaserat arbete i utsatta
områden.
https://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea029755/1
446453597807/2015_Borja_med_en_kartlaggning.pdf
(Hämtad 2018-11-02).
Brå (2015b). Brå-Lean. Försöksprojekt för ökad uppklaring av
mängdbrott. Rapport 2015:9.
https://www.bra.se/download/18.779f51ff14b83989644c5f/14
25915288971/2015_9_Br%C3%A5-Lean.pdf (Hämtad 201811-03).
Brå (2015c). Avrapportering i Ingripandeverksamheten. En tidsstudie.
Rapport 2015:10.
https://www.bra.se/download/18.366ea42214d6cb5d9d444d48
/1433347649177/2015_10_Avrapportering+i+Ingripandeverk
samheten.pdf) (Hämtad 2018-11-06).
Brå (2015c). Skjutningar 2006 och 2014 – omfattning, spridning och
skador. Kortanalys 7/2015.
https://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea044822/1
447769941578/2015_Skjutningar%202006%20och%202014.pd
f (Hämtad 2018-11-16).
Brå (2015d). Avrapportering i Ingripandeverksamheten. En tidsstudie.
Brå Rapport 2015:10.
https://www.bra.se/download/18.366ea42214d6cb5d9d444d48
/1433347649177/2015_10_Avrapportering+i+Ingripandeverk
samheten.pdf (Hämtad 2019-05-13).
Brå (2016). Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott. En
undersökning av analysresultat 1998–2015. Kortanalys 1/2016.
https://www.bra.se/download/18.358de3051533ffea5eadc492/
1461221208545/2016_Provtagning+vid+misstanke+om+rin
ga+narkotikabrott.pdf). (Hämtad 2018-11-04).
Brå (2017a). Kriminalstatistik 2017. Handlagda brott. Slutlig statistik.
https://www.bra.se/download/18.c4ecee2162e20d258c480cb/1
528961415435/Sammanfattning_handlagda_2017.pdf (Hämtad
2018-11-03).
Brå (2017b) Kostnader för brott. En litteraturöversikt över metoder,
resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott.
Rapport 2017:8.

202

2019:6

Referenser

https://www.bra.se/download/18.4c494ddd15e9438f8ad38d51
/1510929097847/2017_8_Kostnader_for_brott.pdf) (Hämtad
2018-11-09).
Brå (2017c). Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015. Rapport
2017:5.
https://www.bra.se/download/18.4a33c027159a89523b1ae6a8/
1494921154159/2017_5_Brottsutvecklingen_i_Sverige_fram_ti
ll_ar_2015.pdf (Hämtat 2018-12-26).
Brå (2018a). Polisforskning i Sverige. En sammanställning över
publicerad polisforskning i Sverige 2010–2017.
https://www.bra.se/download/18.7e15c82e165fb0ec8fa473/15
38135300130/2018_Polisforskning_i_Sverige.pdf
(Hämtad
2018-11-01).
Brå (2018b). Situationell brottsprevention.
https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggandemetoder/situationell-prevention.html (Hämtad 2018-11-02).
Brå (2018c). NTU. Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban
miljö 2006–2017. En rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella trygghetsundersökningen. Rapport
2018:9.
https://www.bra.se/download/18.7f57ba351641b9cdc3d3859/
1530102465497/2018_9_Utvecklingen_i_socialt_utsatta_omra
den_i_urban_miljo_2006%E2%80%932017.pdf)
(Hämtad
2018-11-02).
Brå (2018d). Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
Rapport 2018:6.
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba6293067b/
1521032613477/2018_6_Relationen_till_rattsv%C3%A4sende
t_i_socialt_utsatta_omr%C3%A5den.pdf) (Hämtad 2018-1102).
Brå (2018e). Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur.
Kortanalys 1/2018.
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62920dd0/
1518793616657/2018_Personuppklaring_i_relation_till_forand
rad_brottsstruktur.pdf (Hämtad 2018-11-02).
Brå (2018f). Kriminalstatistik 2017. Konstaterade fall av dödligt våld.
En granskning av anmält dödligt våld 2017.

203

Referenser

2019:6

https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62938176/
1522248310076/Sammanfattning_D%C3%B6dligtv%C3%A5l
d_2017.pdf (Hämtad 2019-01-04).
Brå (2018g). Cykelstöld. https://www.bra.se/statistik/statistikutifran-brottstyper/cykelstold.html (Hämtad 2018-11-03).
Brå (2018h). Sammanställning av centrala resultat från Nationella
trygghetsundersökningen 2018.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e82f/15
42269790289/2018_Sammanstallning_av_centrala_resultat_fra
n_Nationella_trygghetsunders%C3%B6kningen_2018.pdf
(Hämtad 2018-11-03).
Brå (2018i). Polisens arbete med medborgarlöften. Fallstudier från fyra
områden i Sverige. Rapport 2018:14.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e18dc/1
544543577254/2018_14_Polisens_arbete_med_medborgarlofte
n.pdf (Hämtad 2018-12-26).
Brå (2018j). Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och
utvecklingsbehov 2018.
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62938bb4/
1522220070969/2018_Det_brottsforebyggande_arbetet_i_Sver
ige.pdf. (Hämtad 2019-01-04).
Brå (2018k). Nationella trygghetsundersökningen 2017 Teknisk
rapport. Rapport 2018:2.
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62927cce/
1519808679955/2018_2_NTU_teknisk_rapport_2017.pdf
(Hämtad 2018-11-09).
Brå (2018l). Kriminalstatistik 2017. Anmälda brott. Slutlig statistik.
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba62938177/
1522141587204/Sammanfattning_anmalda_2017.pdf (Hämtad
2018-12-31).
Brå (2018m). Kortanalys om brottsutvecklingen. Kortanalys 5/2018.
https://www.bra.se/download/18.c4ecee2162e20d258c4088a/1
528730026077/2018_Kortanalys_om_brottsutvecklingen.pdf
(Hämtad 2018-12-21).
Brå (2018n). Nationella trygghetsundersökningen 2017 Om utsatthet,
otrygghet och förtroende. Rapport 2018:1.
https://www.bra.se/download/18.10aae67f160e3eba629118a7/
1517212683473/2018_1_NTU_2017.pdf (Hämtad 2018-1103).

204

2019:6

Referenser

Brå (2019a). Skjutningar i kriminella miljöer. En intervjustudie.
Rapport 2019:3.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e355e/1
549879167358/2019_3_Skjutningar_i_kriminella_miljoer.pdf
(Hämtad 2019-05-03).
Brå (2019b). Indikatorer på sexualbrottsutveckling i Sverige 2005 –
2017. Rapport 2019:5.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e1919f/
1560341269153/2019_5_Indikatorer_%20pa_sexualbrottsutve
cklingen_2005_2017.pdf (Hämtad 2019-06-14).
Brå (2019c). Kriminalstatistik 2018. Konstaterade fall av dödligt våld
En granskning av anmält dödligt våld 2018.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e50a0/1
553781831679/Sammanfattning_D%C3%B6dligtv%C3%A5ld
_2018.pdf (Hämtat 2019-05-03).
Brå (2019d). Kriminalstatistik 2018. Handlagda brott Slutlig statistik.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e4fb2/1
557297064552/Sammanfattning_handlagda_2018.pdf (Hämtad
2019-05-10).
Brå (2019e). Våldtäkt från anmälan till dom. Rapport 2019:9.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e18f68/
1558943076921/2019_9_Valdtakt_fran_anmalan_till_dom.pdf
(Hämtad 2019-06-14).
Brå (2019f). Nationella trygghetsundersökningen – resultat på
kommunal nivå. En sammanställning av centrala resultat från
NTU 2017–2018. NTU Kortanalys 1/2019.
https://www.bra.se/download/18.62c6cfa2166eca5d70e2b469/
1561470781848/2019_Nationella_trygghetsundersokningen_r
esultat_pa_kommunal_niva.pdf (Hämtad 2019-06-28).
Brå, Polisen, SKL (2016). Samverkan i lokalt brottsförebyggande
arbete.
https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/
1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6re
byggande_arbete.pdf (Hämtad 2018-11-08).
Brå, Polisen, SKL (2018). Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande
arbete.
https://www.bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1
523949029463/2018_Orsaksanalys_i+lokalt_brottsforebyggan
de_arbete.pdf (Hämtad 2018-11-01).

205

Referenser

2019:6

Carson, J.V. och Wellman, A.P. (2018). “Problem-Oriented
Policing in Suburban Low-Income Housing: A QuasiExperiment”, Police Quarterly, vol. 21, nr 2, s. 139-170.
Carter, D.L. och Carter, J.G. (2015). Effective Police Homicide
Investigations: Evidence from Seven Cities with High Clearance
Rates.
https://scholarworks.iupui.edu/handle/1805/6160
(Hämtad 2018-11-03).
Carter, D.L. och Russell, B. (2018). Strategies to Improve Homicide
Investigations and Increase Clearance Rates. Violence Reducing
Network.
https://www.nationalpublicsafetypartnership.org/Documents/
VRN%20Homicide%20Investigations%20Webinar%20June%
202%202015.pdf (Hämtad 2018-11-03).
Christie, N. (1986). “The ideal victim”. I: Fattah, E. (red.) From
crime policy to victim policy. Reorienting the justice system. s. 1730. London: MacMillan.
Clarke, R.V. (1997a). Problem-Oriented Policing and the Potential
Contribution of Criminology. National Criminal Justice
Reference Service, Rapport.
https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/p
dfs/POP-SCP-Clarke.pdf
Clarke, R.V. (1997b). Clarke om situationell brottsprevention. BRÅ
PM. 1100-6706; 1997:3 Utblick (Brottsförebyggande rådet),
99-2419952-9. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Libris 7267252. ISBN 91-38-31259-X
Clarke, R.V., Eck, J. (2006). “Bli en problemlösande brottsanalytiker
i 55 steg” Rikspolisstyrelsen.
http://spvast.se/onewebmedia/55stepsSwedish.pdf (Hämtad
2019-05-05).
CoESS och ALMEGA (2008). Privat och offentlig säkerhet i ett
nordiskt perspektiv.
http://www.bya.se/images/stories/Privat_och_offentlig_saker
het.pdf (Hämtad 2018-10-29)
Cohen, L.E. och Felson, M. (1979). “Social Change and Crime Rate
Trends: A Routine Activity Approach”, American Sociological
Review, vol. 44, nr 4, s. 588-608.
Cordner, G. och Biebel, E.P. (2005). “Problem-Oriented Policing in
Practice”, Criminology & Public Policy, vol. 4, nr. 2, s. 155-180.

206

2019:6

Referenser

Corsaro, N., Brunson, R.K. och McGarrell, E.F. (2009). “ProblemOriented Policing and Open-Air Drug Markets: Examining the
Rockford Pulling Levers Deterrence Strategy”, Crime &
Delinquency, vol. 59, nr. 7, s. 1085-1107.
Crime Survey for England and Wales (2018). About the Crime Survey
for England and Wales.
http://www.crimesurvey.co.uk/en/AboutTheSurvey.html
(Hämtad 2018-11-09).
Critchley, T. A. (1978). A History of Police in England and Wales.
Revised edition Constable.
Daleflod, B. (1996). ”Är det möjligt att rehabilitera kriminella ungdomar?” I: Armelius, B-Å., Bengtzon, S., Rydelius, P-A.,
Sarnecki, J., Söderholm Carpelan, K. Vård av ungdomar med
sociala problem. Forskningsöversikt. Stockholm: Statens institutionsstyrelse och Liber Utbildning.
Dalgleish, D. och Myhill, A. (2004). Reassuring the Public: A Review
of International Policing Interventions. London: Home Office.
Datainspektionen (2018) GDPR.
https://www.datainspektionen.se/lagar-regler/dataskyddsforordningen/ (Hämtad 2018-10-31)
de los Reyes, P., Boréus, K., Estrada, F., Flyghed, J., González
Arriagada, A., Lundgren, M., Lundström, M. (2014): Bilen
brinner… men problemen finns kvar. Berättelser om Husbyhändelser i maj 2013. Stockholms Stad: Stockholmia- Forskning
och Förlag.
Donner, Ch., Maskaly, J., Fridell, L., och Jennings, W. G. (2015).
”Policing and procedural justice: A state-of-the-art review”.
Policing 38.1: 153–172.
Eck, J. E. (1987). Problem-Solving: Problem-Oriented Policing in
Newport News. Police Eecutive Research Forum (PERF).
Eck, J.E. (2003). “Police problems: The Complexity of Problem
Theory, Research and Evaluation”, s. 79-113, I: Knutsson, J.:
Problem Oriented Policing: From Innovation to Mainstream,
Crime Prevention Studies, vol. 15, Monsey (NY): Criminal
Justice Press.
Economist (2016). Measuring crime Bobbies on the spreadsheet
https://www.economist.com/britain/2016/09/01/bobbies-onthe-spreadsheet (Hämtad 2018-11-09).

207

Referenser

2019:6

Edwald, H. (2018). Våldtäkterna i Malmö blev en världsnyhet. DN
2018-09-21.
https://www.dn.se/nyheter/valdtakterna-imalmo-blev-varldsnyheter-nu-ar-tre-av-fyra-fall-nedlagda/
Elefalk, K., Hemmingsson, L. Lindström, P., Sahlin Lilja, H., Svartz,
P. (2019). ”Trygghetsstudie från Brå riskerar att vilseleda”. SvD.
Debatt 2019-05-17.
https://www.svd.se/trygghetsstudie-fran-bra-riskerar-att-vilseleda
(Hämtad 2019-05-19).
Elias, N. (2012): On the Process of Civilisation, edited by Mennell,
S., Dunning, E., Goudsblom, J. & Kilminster, R. Dublin: UCD
Press.
Eriksson, B. och Färm, J. (2017). ”Låt vakter ta över en del av
polisens jobb”. SVD 2017-12-28. https://www.svd.se/latvakter-ta-over-en-del-av-polisens-jobb (Hämtad 2018-11-18).
ESV (2019). Regleringsbrev 2019 Myndighet Polismyndigheten,
Ekonomistyrningsverket.
https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=1947
3 (Hämtad 2019-05-08).
EY (2013). Rikspolisstyrelsen. Utvärdering av ärendehanteringssystemet SiebelPUST. Ernst & Joung.
http://polistidningen.se/media/2013/10/EY_RPS_Slutrapport
-SiebelPUST.pdf (Hämtad 2019-06-14).
Farrell, G. (1995). “Preventing Repeat Victimization”, I Crime and
Justice, January 1995.
https://www.researchgate.net/publication/249188607_Prevent
ing_Repeat_Victimization (Hämtad 2018-12-21).
Farrington, D. F. och Welsh, B. C. (2006). Saving Children from a
Life of Crime. Early Risk Factors and Effective Interventions.
Oxford: Oxford University Press.
Farrington, D. P. och Koegel, Ch. J. (2014). Monetary Benefits and
Costs of the Stop Now and Plan Program for Boys Aged 6-11
Based on Prevention of Later Offending. Journal of
Quantitative Criminology, Vol. 30, No 4.
FBI (2017). 2016 Crime in United States. Clarence.
https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2016/crime-in-the-u.s.2016/topic-pages/clearances. (Hämtad 2018-11-03).
Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2014a). OP3. Kärnverksamhet. En ny organisation för Polisen. Rapport
2014-01-20.

208

2019:6

Referenser

Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (2014b).
Beslut om huvuddragen i den nya Polismyndighetens detaljorganisation – med medborgare och medarbetare i centrum. Beslut
2014-05-14.
Gill, C., Weisburd, D., Vitter, Z., Gross Shader, C., Nelson-Zager,
T., Spain, L (2018). “Collaborative problem-solving at youth
crime hot spots: a pilot study”, Policing: An International
Journal, vol. 41, nr. 3, s. 325–338.
Goldstein, H. (1979). “Improving Policing: A Problem-Oriented
Approach”, Crime & Delinquency, April, s. 236–258.
Goldstein. H. (2015). Problem-Oriented Policing. New York:
McGraw-Hill.
Granér, R. (2004). Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund:
Dissertations in Social Work 18. Lunds Universitet.
Hall, A. (2018). Utvecklingsverksamheten. Polismyndigheten. Introduktionsdag 18-05-04.
Heber A. (2007). Var rädd om dig! Rädsla för brott enligt forskning,
intervjupersoner och dagspress. Stockholm: Stockholms Universitet,
Kriminologiska
institutionen.
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:197202/FULLTET01.pdf
(Hämtad 2018-11-02).
Hedin, Å. (2002). Problemorienterat polisarbete – en studie av hur det
infördes.
Kriminologiska
Institutionen,
Stockholms
Universitet.
https://www.criminology.su.se/polopoly_fs/1.66173.13407348
02!/2002c_Asa_Hedin.pdf (Hämtad 2018-12-21).
Holgersson, S. (2014a). Underlag till beslut om PUST/Siebel.
Stockholm: Rikspolisstyrelsen.
https://static1.squarespace.com/static/5437a800e4b0137bd4ed
4b13/t/543fbcb5e4b0a92bb01bb030/1413463221048/PUSTSiebel+Underlag+140227.pdf (Hämtad 2019-06-14)
Holgersson, S. (2014b). Polisen bakom kulisserna. Åby: Åby PCsystem.
Holgersson, S. (2018a). ”Ett kulissbygge”, I tidningen Forum.
Axess.
Holgersson, S. och Knutsson, J. (2012). Vad gör egentligen Polisen?
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. LIUIEI-Research
report-12/0004.
Linköping:
Linköpings
Universitet.

209

Referenser

2019:6

Hope, T. J. (1994). “Problem-Oriented Policing and Drug Market
Locations. Three Case Studies”, s. 5–31. I: Clarke, Ronald V.
(red.) Crime-Prevention Studies. Volume 2,
Hökerberg, J. (2011). Polisen utreder betydligt snabbare med ny
metod. Dagens Nyheter. 2011-06-05.
https://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-utreder-betydligtsnabbare-med-ny-metod/ (Hämtad 2018-11-014).
Innes, M. (2004). “Signal Crimes and Signal Disorders: Notes on
Deviance as Communicative Action”, British Journal of
Sociology 55(3): 335–55.
Jerräng, M. (2011). Polisen slänger ut system för 100 miljoner.
Computer Sweden. 2011-10-28.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.412798/polisenslanger-ut-system-for-100-miljoner (Hämtad 2018-11-05).
Järbe B. (1975). Polisen i Stockholm förr och nu. Stockholm: Tidens
förlag.
KANTAR SIFO (2018). Förtroendebarometer.
https://www.kantarsifo.se/sites/default/files/reports/docume
nts/medieakademins_fortroendebarometer_2018_kantar_sifo.
pdf (Hämtat 2018-11-02).
Kelling, G., Pate, A., Dieckman, D. och Brown. C. (1974). The
Kansas City Preventive Patrol Eperiment: Technical Report.
Washington, DC: Police Foundation.
Knutsson, J. (2003): “Introduction”, s. 1–11. I: Knutsson, Johannes:
Problem Oriented Policing: From Innovation to Mainstream,
Crime Prevention Studies, vol. 15, Monsey (NY): Criminal
Justice Press.
Knutsson, J. Søvik, K-E (2005). Problemorienterat polisarbete i teori
och praktik. Solna: Polishögskolan, Vidareutbildningen.
Kyvsgaard, B. (2018). Forebyggelse af indbrud forsøg med usynligmærkning
i
Aarhus
kommune.
Justitsministeriets
Forskningskontor.
Lab, S.P. (2016). Crime Prevention. Approaches, Practices and
Evaluations, New Providence, N.J.: Leis Neis/Anderson
publishing.
Laycock, G. (2017). “Deciding what to do: adopting a problemoriented approach”, s. 516-525. I: Tilley, N. & Sidebottom, A.
(red.) Handbook of Crime Prevention and Community Safety,
New York: Routledge.

210

2019:6

Referenser

Lipsey, M. W. (1992). “Juvenile Delinquency Treatment: A Metaanalytic Inquiry into the Variability of Effects”. I: Cook, T. D.,
Cooper, D. S., Cordray D. S., Hartmann, H., Hedges, V., Light,
R. J., Louis, T. A. & Mosteller, F. (red.), Meta-analysis for
explanation: A casebook. New York: Eagly, A. H., & Steffen, V.
J.
Lipsey, M. W. (1995): “What Do We Learn from 400 Research
Studies on the Effectiveness of Treatment with Juvenile
Delinquents?”. I: McGuire, J. (red.), What Works? Reducing
Reoffending: Guidelines from Research and Practice, s. 63–78.
New York: John Wiley.
Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the
individual in public services. New York: Russell Sage
Foundation.
Lipton, D., Martinson, R. och Wilks, J. (1975). The Effectiveness of
Correctional Treatment: A Survey of Treatment Evaluation
Studies. New York: Praeger.
Lum, C. (1916). Identifying Effective Investigative Process: A
National Study Using Trajectory Analysis. Trajectories of U.S.
Crime Clearance Rates. For the Laura and John Arnold
Foundation.
http://cebcp.org/wp-content/evidence-basedpolicing/TrajectoryClearance.pdf (Hämtad 2019-01-04).
Maguire, E.R., Uchida, C.D. och Hassell, K.D. (2015): “ProblemOriented Policing in Colorado Springs: A Content Analysis of
753 Cases”, Crime & Delinquency, vol. 6, nr. 1, s. 71–95.
Martinson, R. (1974). “What works? - questions and answers about
prison reform”. The Public Interest: 22–54.
https://www.pbpp.pa.gov/research_statistics/Documents/Mar
tinson-What%20Works%201974.pdf. (Hämtad 2019-01-04).
Martinson, R. (1979). “New Findings, New Views: A Note of Caution
Regarding Sentencing Reform”. Hofstra Law Review. 7 (2).
Mazerolle, L., Soole, D.W. och Rombouts, S. (2006). “Street-level
drug law enforcement: A meta-analytical review”, Journal of
Experimental Criminology, vol. 2, nr. 4, s. 409-435.
MSB (2009). Svar på Polisförbundets kritik om Rakel. Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap.
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-ochpress/Nyheter/Nyheter---Rakel/Svar-pa-Polisforbundetskritik-om-Rakel/ (Hämtad 2018-11-22).

211

Referenser

2019:6

MSB (2016). Vi behöver robust modern mobil bredbandskommunikation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB
2016-29-06.
MSB (2018). ”Rakeldagen 2018 tog avstamp i skogsbränderna och
blickade mot framtidens Rakel.” MSB.
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-ochpress/Nyheter/Nyheter---Rakel/Rakeldagen-2018-togavstamp-i-skogsbranderna-och-blickade-mot-framtidensRakel/ (Hämtad 2018-11-22).
Neyroud, P. W. (2016). The Ethics of Learning by Testing: The
Police, Professionalism and Researching the Police I: Cowburn,
M., Gelsthorpe, L. and Wahidin, A. (Eds.) Research Ethics in
Criminology -Dilemmas, issues and Solutions. London:
Routledge.
Neyroud, P. W. (2017). Police history. Oxford Bibliographies.
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo9780195396607/obo-9780195396607-0145.ml (Hämtad 201810-29).
Nilsson, I., Wadeskog, A., Hök, L och Sanandaji, N. (2014).
Utanförskapets pris: en bok om förebyggande sociala investeringar.
Lund: Studentlitteratur.
Nordenmalm, K. (2017). Privatiseringen av den svenska polisens
arbetsuppgifter. Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Duppsats i affärsjuridik.
http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:905432/FULLTEXT02 (Hämtad
2018-10-29).
Pepinsky, H., E och Quinney, R. (Editors) (1991). Criminology as
Peacemaking, Bloomington: Indiana University Press.
Perski, T. (2017). Svenska brottsoffer får dålig information från
myndigheter – ska rättas till med EU-miljoner. Dagens Juridik
2017-09-13. http://www.dagensjuridik.se/node/84371.
Persson, L. G. W. (1980). Hidden criminality: theoretical and methodological problems, empirical results. Stockholm: Stockholm:
Dept. of Sociology, University of Stockholm.
Police Foundation (1981). The Newark Foot Patrol Eperiment.
Washington, DC: Police Foundation.

212

2019:6

Referenser

Polisen och Brå (2011): Återrapportering av regeringsuppdraget.
Polisens strategiska brottsförebyggande arbete. Stockholm:
Brottsförebyggande rådet.
https://www.bra.se/download/18.1ff479c3135e8540b2980003
243/1371914737030/2011_Polisens_strategiska_brottsf%C3%
B6rebyggande_arbete.pdf (Hämtad 2018-11-01).
Polisens Internrevision (2015). Granskning av polisens brottsförebyggande arbete inom ramen för samverkansöverenskommelser.
Dnr: A 100.716/2015 (2016-08-19).
Polisförbundet (2018a). När färre ska skydda fler. Polisförbundets
rapport 2018-05-03.
Polisförbundet (2018b). Att leda utan mandat. En rapport om att vara
chef inom Polismyndigheten.
https://www.polisforbundet.se/globalassets/publikadokument/rapporter/att-leda-utan-mandat-polisforbundetsrapport-20181201.pdf (Hämtad 2019-05-08)
Polismuseet (2018).
http://www.polismuseet.se/Samlingar/Polishistoria/Framvate
n-av-ett-polisvasende/ (Hämtad 2018-11-03).
Polismyndigheten (2015). Polisens värdegrund. PM 2015:2
https://www.mercell.com/svse/m/file/GetFile.ashx?id=49970213&version=1
Polismyndigheten (2016a). Har vi kommit närmare medborgarna?
https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/har-vikommit-narmare-medborgarna.pdf (Hämtad 2018-11-08)
Polismyndigheten (2016b). Modell för arbetet med medborgarlöften.
Metodstöd.
https://polisen.se/contentassets/089bff8a78864db2906ccdfe37
d83ae6/metodstod_medborgarloften.pdf). (Hämtad 2018-1108).
Polismyndigheten (2016c). Polismyndighetens budgetunderlag 2016 –
2018.
https://polisen.se/siteassets/dokument/budgetunderlag/polise
ns-budgetunderlag-2016-2018.pdf (Hämtad 2019-06-14)
Polismyndigheten (2017a). Granskning av polisregionernas handläggning av bedrägeriärenden. Polismyndigheten, Internrevisionen.
https://polisen.se/siteassets/dokument/internrevision/gransk

213

Referenser

2019:6

ning-av-polisregionernas-handlaggning-avbedrageriarenden.pdf (Hämtad 2019-05-08).
Polismyndigheten (2017b) Polismyndighetens utvecklingsarbete.
Polismyndigheten 14 dec 2017.
https://intrapolis.polisen.se/polismyndigheten/utvecklingsarb
ete/utvecklingsverksamh) (Hämtad 2019-06-14).
Polismyndigheten (2017c). Projektdirektiv. Strategiskt utvecklingsprojekt. Polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete. Diarienummer: A841.321/2016.
Polismyndigheten (2018a). Årsredovisning 2017.
https://polisen.se/siteassets/dokument/polisensarsredovisning/polisens-arsredovisning-2017.pdf
(Hämtad
2018-10-29).
Polismyndigheten (2018b). Polisens uppdrag och mål.
https://polisen.se/om-polisen/uppdrag-och-mal/
(Hämtad
2018-10-29).
Polismyndigheten (2018c). Nästa steg för svensk polis.
https://polisen.se/contentassets/bfeefcd7550a4a1ab644261cb4
e855b2/nasta-steg_broschyr_180903_tryck_ny.pdf. (Hämtad
2018-10-29).
Polismyndigheten (2018d). Polismyndighetens verksamhetsuppföljning.
https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/polisensresultatuppfoljning_1802.pdf (Hämtad 2018-10-29).
Polismyndigheten (2018e). Utvecklingscentrum Syd Distansutredningar. Diarie nr. A041.867-2017.
Polismyndigheten (2018f). Granskning av verksamhetsstyrd IT-utveckling för den brottsbekämpande verksamheten.
https://polisen.se/siteassets/dokument/internrevision/gransk
ning-av-verksamhetsstyrd-it-utveckling-slutlig.pdf (Hämtad
2018-11-07).
Polismyndigheten (2018g). Ordningsvakter.
https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/ (Hämtad
2018-12-13).
Polismyndigheten (2018h). Polismyndighetens organisation.
https://polisen.se/om-polisen/organisation/ (Hämtat 2018-1226).
Polismyndigheten (2019). Årsredovisning 2018.

214

2019:6

Referenser

https://polisen.se/siteassets/dokument/polisensarsredovisning/polisens-arsredovisning-2018.pdf
(Hämtad
2019-05-03).
Prop. 1992/93:142 Om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa
narkotikabrott. http://data.riksdagen.se/dokument/GG03142
(Hämtad 2019-01-04).
Quinton, P. och Morris, J. (2008). Neighbourhood Policing: The
Impact of Piloting and Early National Implementation. London:
Home Office.
https://openeyecommunications.typepad.com/Uploads/NHP
ImpactReport.pdf (Hämtad 2019-01-04)
Read, T. och Tilley, N. (2000). “Not Rocket Science? Problemsolving and crime reduction”, Crime Reduction Research Series
Paper 6. London: Home Office.
https://popcenter.asu.edu/sites/default/files/library/reading/p
dfs/Rocket_Science.pdf
Regeringskansliet (2015). Det svenska rättsväsendet.
https://www.regeringen.se/contentassets/f7691b53fffc4f7c9ed
eeddf4cbb2e2f/det-svenska-rattsvasendet.pdf (Hämtad 201810-29).
Reisig, M.D. (2010). “Community and Problem-Oriented
Policing”, Crime and Justice, vol 39, nr. 1; s. 1–53.
Reiss, A.J. (1980). “Victim Proneness in Repeat Victimization by
Type of Crime.” In: S.E. Fienberg, A.J. Reiss and Social Science
Research Council (eds.), Indicators of Crime and Criminal
Justice: Quantitative Studies. Washington, DC: U.S. Bureau of
Justice Statistics.
Reiss, Albert J., Roth, Jeffrey A., Miczek, Klaus A. (1993).
Understanding and Preventing Violence: Social influences.
Washington, D.C.: National Academy Press. Pages 194–195
Rikspolisstyrelsen (2004). Polisens nationella utredningskoncept – för
ökad lagföring och brottsreduktion. Slutrapport 2004-06-09. Dnr:
USE-400-065/04 jämte bilagor.
Riksrevisionen (2010). Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionen uppnåtts? RiR 2010:23.
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporte
r/2010/polisens-brottsforebyggande-arbete---harambitionerna-uppnatts.html (2019-01-04).

215

Referenser

2019:6

Rinaldo Ronnebro, M-B (2018). The Swedish Crime Harm Index
(SCHI). Polisen.
https://www.criminologysymposium.com/download/18.7f57b
a351641b9cdc3dd1c5/1531986710451/THU03_MayBritt_Rinaldo.pdf. (Hämtad 2018-11-09).
Ritte, N (2018). “DNA Solves Property Crimes (But Are We Ready
for That?)” NIJ Journal / Issue No. 261.
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/224084.pdf
(Hämtad
2018-11-03).
Rogers, C. (2009). “Problem-Oriented Polcing and Promoting
Public Confidence”, The Police Journal, vol. 82; s. 212–221.
Rogers, C. (2010). “The Pop Decade: An Analysis of the ProblemOriented Policing Approach”, The Police Journal, vol. 83, s.
295–303.
Roman, J. och Farrell, G. (2002). Cost-Benefit Analysis for Crime
Prevention: Opportunity Costs, Routine Savings and Crime
Eternalities. Evaluation for Crime Prevention: Crime
Prevention Studies Volume 14, P 53–92, 2002, Nick Tilley, ed.,
-- See NCJ-195626).
Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, Ch., Sturup, J., Sarnecki, j.,
Edling, Ch. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad
brottslighet i Sverige. Stockholm: Institutet för Framtidsstudier.
https://www.iffs.se/media/22498/brott_2018_4.pdf (Hämtad
2019-05-05).
Sarnecki J. (2014). Introduktion till kriminologi. Vol. 1. Lund:
Studentlitteratur.
Sarnecki, J (2010). Polisens prestationer – en ESO-rapport om
resultatstyrning
och
effektivitet.
Rapport:
2010:3.
https://eso.expertgrupp.se/wpcontent/uploads/2010/07/2010_3.pdf (Hämtad 2018-11-07).
Sarnecki, J. (1985a). Byråkratins innersta väsen. Stockholm:
Carlssons förlag.
Sarnecki, J. (1985b). Predicting Social Maladjustment. Stockholm
Boys Grown Up I. The National Council for Crime Prevention.
Report No 17, 1985.
Sarnecki, J. (2001). Delinquent Networks: Youth Co-Offending in
Stockholm Cambridge Studies in Criminology. Cambridge:
Cambridge University Press.

216

2019:6

Referenser

Sarnecki, J. (2015). Introduktion till kriminologi. Vol. 2. Lund:
Studentlitteratur.
SBU (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och
insatser i socialtjänsten. SBU handbok. Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering.
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbo
k.pdf (Hämtad 2018-10-29).
SCB (1995). Offer för våld och egendomsbrott 1978 – 1993. Häll, L.
Statistiska Centralbyrån. Rapport 104, Levnadsnivåundersökningar.
https://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1978I02/LE0101_19
78I02_BR_LE104SA0401.pdf (Hämtad 2019-01-04).
Scott, M.S. (2000). Problem-Oriented Policing: Reflections on the
First 20 Years. Washington D.C.: U.S. Department of Justice,
Office of Community Oriented Policing Services, 2000.
Scott, M.S. och Kirby, S. (2012). Implementing POP. Leading,
Structuring, and Managing a Problem-Oriented Police Agency.
Center for Problem-Oriented Policing, U.S. Department of
Justice. https://www.hsdl.org/?view&did=724958 (Hämtad
2019-06-14).
SFS 2018:1186 Lag om ändring i polislagen (1984:387).
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/11001199/d_3282952-sfs-2018_1186-lag-om-andring-i-polislagen1984_387 (Hämtad 2018-10-29).
SFS 2016:1258. Förordning (2016:1258) om regional samordning
inom det brottsförebyggande området.
https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning20161258-om-regional-samordning_sfs-2016-1258 (Hämtad
2018-11-08).
SFS 2018:147 Lag om ändring i lagen (2003:460) om etikprövning av
forskning som avser människor.
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/100199/d_3207706-sfs-2018_147-lag-om-andring-i-lagen2003_460-om-etikprovning-av-forskning-som-avsermanniskor. (Hämtad 2018-12-20).
Sherman, L. W. (1995). Hot spots of crime and criminal careers of
places. In Crime and Place: Crime Prevention Studies 4

217

Referenser

2019:6

https://pdfs.semanticscholar.org/580e/0a9a216444faf0db9592
df45076fac297d50.pdf.
Sherman, L. W. (2013). The Rise of Evidence-Based Policing:
Targeting, Testing, and Tracking. Monday May 20 2013 03:25.
https://cebcp.org/wp-content/evidence-basedpolicing/Sherman-TripleT.pdf. (Hämtad 2019-01-04).
Sherman, L. W., Neyroud, P. W., Neyroud, E. (2016). The
Cambridge Crime Harm Index: Measuring Total Harm from
Crime Based on Sentencing Guidelines. Policing: A Journal of
Policy and Practice, Volume 10, Issue 3, 1 September 2016,
Pages 171–183.
https://doi.org/10.1093/police/paw003 (Hämtad 2018-11-09).
Sherman, L. W., Gottfredson, D. C., MacKenzie, D, L., Eck, J.,
Reuter, P.and Bushway, S. D. (1998). What works, what doesn’t,
what’s promising in crime prevention. U.S. Department of
Justice Office of Justice Programs National Institute of Justice,
National Institute of Justice.
https://www.ncjrs.gov/pdffiles/171676.pdf (Hämtad 2018-1110).
Sidebottom, A. och Tilley, N. (2011). “Improving problem-oriented
policing: The need for a new model?”, Crime Prevention and
Community Safety, vol 12, nr. 2; s. 79–101.
SKL (2018) Medborgarlöften, utveckling av samverkan mellan polis
och kommun
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur/trygghetsakerhet
/brottsforebyggande/medborgarloften.7399.html
(Hämtad
2018-11-08).
SOU 2016:39. Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning. Betänkande av Polisutbildningsutredningen.
https://www.regeringen.se/49c839/contentassets/319aa9da3be
848a59becd4d559166336/polis-i-framtiden--polisutbildningen-som-hogskoleutbildning-sou-201639
(Hämtad 2018-11-10).
SOU 2018:92. Frekvenser i samhällets tjänst. Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden.
https://www.regeringen.se/48f69e/contentassets/31481aaa019
044fda6f70c47569a715d/sou-2018_92_webb.pdf
(Hämtad
2019-05-03).

218

2019:6

Referenser

Statistics Canada (2016). Measuring Crime in Canada: Introducing
the Crime Severity Index and Improvements to the Uniform
Crime Reporting Survey.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-004-/2009001/partpartie1-eng.htm (Hämtad 2018-11-09).
Statskontoret (2016). Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 1 om genomförandearbetet. Rapport
2016:22.
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2016/
201622.pdf (Hämtad 2018-11-08).
Statskontoret (2017). Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet, Delrapport 2 – om den nya organisationens genomslag.
Rapport 2017:10.
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/
201710.pdf (Hämtad 2018-11-08).
Statskontoret (2018). Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Slutrapport. Rapport 2018:18.
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2018/
201818.pdf (Hämtad 2018-11-08).
Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerellj, G., Sarnecki, J.,
Edling, Ch. (2018). Increased Gun Violence Among Young
Males in Sweden: a Descriptive National Survey and International Comparison. European Journal on Criminal Policy and
Research pp 1–14.
Sundelin, A. (2015). Operation Tore. Fokus 2015-05-15.
https://www.fokus.se/2015/05/operation-tore/
(Hämtad
2018-11-02).
Svenska Säkerhetsmarknaden (2013). Stor brist på ordningsvakter.
Security 2013-07-25.
https://www.securityworldmarket.com/se/Nyheter/Foretagsn
yheter/stor-brist-pa-ordningsvakter#.BjsSc9Kh0s. (Hämtad
2018-12-13).
Svensson, O. (2015). ”Polisen ska sluta utreda knasiga anmälningar”.
Aftonbladet 2015-07-30.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/EoKBLA/polisen-skasluta-utreda-knasiga-anmalningar) (Hämtad 2018-11-03).
Sveriges Riksdag (2018). KU vill ha tydligare roll för kommunerna i
det brottsförebyggande arbetet.

219

Referenser

2019:6

http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/mar/28/ku-vill-hatydligare-roll-for-kommunerna-i-det-brottsforebyggandearbetet/ (Hämtat 2019-05-03).
SäkerhetsBranschen (2018). SäkerhetsBranchen
http://www.sakerhets-branschen.se/ (Hämtad 2018-10-29).
Säkerhetspolisen (2018). Om säkerhetspolisen. Arbeta vid säkerhetspolisen.
http://www.sakerhetspolisen.se/om-sakerhetspolisen/arbetavid-sakerhetspolisen.html (Hämtad 2018-10-29).
Taylor, B., Koper, C., och Woods, D. (2011). A Randomized
Controlled Trial of Different Policing Strategies at Hot Spots
of Violent Crime. Journal of Eperimental Criminology, 7: 149.
Tremblay, R. E., van Aken, M. A. G., Koops, W. (2010). Development and Prevention of Behaviour Problems. From Genes to
Social Policy. East Sussex Psychology Press.
Träskman, P. O. (2003). Påföljd, proportionalitet och prioritering
av samhällsstraff. Svensk Juristtidsskrift
https://svjt.se/svjt/2003/173 (Hämtad 2018-11-01).
Tullgren, S. & Josefsson, A. (2014). ”Haveriet inifrån. Så gick Pust
från succé till fiasko.” Computer Sweden. 2014-02-20.
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.547944/haverietinifran-sa-gick-pust-fran-succe-till-fiasko. (Hämtad 2019-0104).
Ulmer, J.T. & Steffensmeir D. (2014). The age and crime
relationship. Social variation, social eplanations. In The Nurture
Versus Biosocial Debate in Criminology: On the Origins of
Criminal Behavior and Criminality. Edited by: Beaver, K.M.,
J.C. Barnes, J.C. & Boutwell, B. B. Sage.
https://www.sagepub.com/sites/default/files/upmbinaries/60294_Chapter_23.pdf (Hämtad 2018-11-2).
Ulverson, M. (2006). Polisens kartsystem får internationellt pris.
Upphandling 24. 2006-08-22.
https://upphandling24.se/polisens-kartsystem-farinternationellt-pris/. (Hämtad 2018-11-13).
Utvecklingscentrum Syd (2018). Distansutredning. Polismyndigheten. NOA A041.867.
van Dijk., van Kesteren, J.N. & Smit, P. (2008). Criminal
Victimisation in International Perspective, Key findings from the

220

2019:6

Referenser

2004-2005 ICVS and EU ICS. The Hague, Boom Legal
Publishers.
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/
1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf) (Hämtad
2018-10-31).
Weisbued, D. L. (2016). Place Matters. Criminology for the TwentyFirst Century. Cambridge University Press.
Weisburd, D. L., Groff, E.R. & Yang S-M. (2012). The Criminology
of Place. Street Segments and Our Understanding of the Crime
Problem. Oxford University Press.
Weisburd, D. L. och Eck, J. E. (2004). “What Can Police Do to
Reduce Crime, Disorder, and Fear?” The Annals of the American
Academy of Political and Social Science, vol. 593, s. 42–65.
Weisburd, D. L.och Green, L. (1995). “Policing Drug Hot Spots:
The Jersey City Drug Market Analysis Eperiment”, Justice
Quarterly, vol. 12, nr. 4, s. 71–735.
Weisburd, D.L. och Telep, C. W. (2014). “Hot Spots Policing”
Journal of Contemporary Criminal Justice 30(2):200–220, May
2014.
Weisburd, D.L., Telp, C., Hinkle, J., Eck, J. (2015). “Is problemoriented policing effective in reducing crime and disorder?
Findings from a Campbell systematic review”, Criminology &
Public Policy, vol. 9, nr. 1, s. 139–172.
Welsh, B. C. & Farrington, D. P. (2000). “Monetary Costs and
Benefits of Crime Prevention Programs”. In Crime and Justice
27:305–361 January 2000.
Wetterqvist, A. (2016). ”Sämsta brottsuppklaringen på 16 år – ’kris
och apati inom polisen’” Dagens juridik.” Publicerad 2016-0905.
http://www.dagensjuridik.se/2016/09/samstabrottsuppklaringen-pa-16-ar-kris-och-apati-inom-polisen
(Hämtad 2018-11-02).
White, M. D., m.fl.(2003). “The Police Role in Preventing
Homicide: Considering the Impact of Problem-Oriented
Policing on the Prevalence of Murder”, Journal of Research in
Crime and Delinquency, vol. 40, nr 2, s. 194–225.

221

Referenser

2019:6

Wikström, P-O. H. och Torstensson, M. (1997). Lokalt brottsförebyggande arbete: organisation och inriktning. Solna: Polishögskolan.
Willis, J. J., Stephen D. Mastrofski, och David Weisburd. 2007.
“Making Sense of COMPSTAT: A Theory-Based Analysis of
Organizational Change in Three Police Departments.” Law and
Society Review 41:147–88.
Wolfgang, M.E., Figlio, R. M., Tracy, P.E., Singer, S. I. (1985).
National Survey of Crime Severity. University of Pennsylvania
Ctr for Studies in Criminology and Criminal Law United States
of America.
https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.asp?ID=96
017 (Hämtad 2018-11-09)
Wolfgang, Marvin and Franco Ferracuti. (1967). The Subculture of
Violence. London: Tavistock.
Wright, W. E. & Dion, M. C. (1977): Community Prevention and
Treatment of Juvenile Delinquency, Journal of Research in
Crime and Delinquency, 14 (1):35–67.
Zimring F.E. (2011). The City that Became Safe. New York’s Lessons
for Urban Crime and Its Control. Oxford: Oxford University
Press.
Örstadus, K. (2018). Fakta i frågan: Har antalet poliser ökat? Dagens
Nyheter 2018-03-21. https://www.dn.se/nyheter/sverige/faktai-fragan-har-antalet-poliser-okat/ (Hämtad 2018-12-26).

222

Förteckning över tidigare rapporter till
ESO

2019
- Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.
- Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom områdena
alkohol, tobak och spel.
- Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om reformerad
inkomstbeskattning.
- Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens inverkan på
svensk skattelagstiftning.
- Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken för
utsläppsminskningar i vägtrafiken.
- Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problemorienterade arbete.
2018
- Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den svenska
offentlighetsprincipen.
- Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på nyanlända.
- Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund
och arbetsmarknadsetablering.
- Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet Levande skogar.
- Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska
konsekvensanalyser.
- Operation digitalisering – en ESO rapport om hälso- och
sjukvården.
- Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton.

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

2019:6

2017
- Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av offentlig
verksamhet.
- Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna och
bostadsbyggandet.
- Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och
bakgrund.
- Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och
bostadsbeskattning.
- Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskriminering på
arbetsmarknaden.
- Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om jämställda
pensioner.
- Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder.
- Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från
nya ESO:s 10-årsjubileum.
2016
- Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad.
- Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i
sjukförsäkringssystemet.
- När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas
etableringsmönster.
- Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om strukturomvandlingen i svenskt näringsliv.
- Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i
tiden.
- Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal
effektivitet.
- När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om ”nudging”.
2015
- En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden.
- Maktutövningar under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga
kommuner.

2019:6

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

- En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på
arbetsmarknaden.
- Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och
verkan.
- Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning och
jämställdhet.
2014
- Goda år på ålders höst? En ESO-rapport om konkurrens i
äldreomsorgen.
- 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax
Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups.
- Företagandets förutsättningar – En ESO-rapport om den svenska
ägarbeskattningen.
- Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering.
- Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat
regi.
- Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den
offentliga sektorns finansiella hållbarhet.
- Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor.
- Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport
om placering av ungdomar med sociala problem.
2013
- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande
och kommunala markanvisningar.
- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption
på svenska.
- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt
näringsliv 1990–2009.
- Transportinfrastrukturens
framtida
organisering
och
finansiering.
- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av
infrastruktur.
- Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det
svenska landsbygdsprogrammet.

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

2019:6

- The pension system in Sweden.
- Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet
och prestationer.
- Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska
mineralinkomster.
- Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om
miljöpolitiska ambitioner.
2012
- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och
tjänstemän byter sida.
- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan.
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre
skolan.
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12
rules.
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på
tunnelbanan.
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i
arbetslöshetsförsäkringen
- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk
högskoleutbildning
- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans
samverkan och nyttiggörande
2011
- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en
globaliserad värld.
- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter
från 20 år av försvarsreformer.
- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt.
- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar
och arbetsutbudet.
- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration.
- Kollektivtrafik utan styrning

2019:6

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i
Norden
- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett
internationellt forskningsperspektiv.
- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor.
2010
- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida
kompetensförsörjning.
- Beskattning av privat pensionssparande.
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning och
effektivitet.
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges.
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik.
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet.
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i
hälso- och sjukvården.
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i
välfärdssystemen.
- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska
professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård.
2009
Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?
Regelverk och praxis i offentlig upphandling.
Invandringen och de offentliga finanserna.
Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av APfonderna.
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet
och resursfördelning.
- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga
reform ideologier.
-

2003
- Skolmisslyckande – hur gick det sen?

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

2019:6

- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.
- Precooking in the European Union – the World of Expert
Groups.
- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer.
- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om utvecklingen 1995–2001.
- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet.
2002
- ”Huru skall statsverket granskas?” – Riksdagen som arena för
genomlysning och kontroll.
- What Price Enlargement? Implications of an expanded EU.
- Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder.
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett
brännbart ämne.
- Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid
avregleringar.
- Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och
budgetdisciplin.
- The School´s Need for Resources – A Report on the Importance
of Small Classes.
- Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan.
- Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostadsfinansieringen 1985–1993.
- Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsfördelning och finansiering i framtiden.
2001
- Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i
de regionala tillväxtavtalen.
- I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer.
- Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys.
- Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling.
- Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna.
- Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas
betydelse för de kommunala skolorna.

2019:6

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

- Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning.
2000
- Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala
miljötillsynen.
- Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s
strukturpolitik.
- Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och
effektivitet i svensk utbildning.
- En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från
skola till arbete.
- Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen till
högskolan
- Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell
benchmarking av Sverige.
- Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrottsgymnasierna.
- Studiebidraget i det långa loppet.
- 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demografiska utmaningar.
1999
- Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om 2000-talets
demografiska utmaningar.
- Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor.
- En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-uppsatser.
- Hederlighetens pris – en ESO-rapport om korruption.
- Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om
fördelningspolitik och offentliga tjänster.
- Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande.
- Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig omvandling och avveckling.
- Att reda sig själv – en ESO-rapport om rederier och
subventioner.
- Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet.

Förteckning över tidigare rapporter till ESO

2019:6

- Att ta sig ton – en ESO-rapport om svensk musikexport
1974–1999.
- Med backspegeln som kompass – en ESO-rapport om
stabiliseringspolitiken som läroprocess.
- Med backspegeln som kompass – ett ESO-seminarium om
stabiliseringspolitik som läroprocess.
1998
- Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag.
- Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som
helst?
- Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESOseminarium.
- Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet.
- Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter.
- Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden.
- Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys.
1997
-

Fisk och Fusk – Mål, medel och makt i fiskeripolitiken.
Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget?
Lönar sig arbete?
Egenföretagande och manna från himlen.
Jordbruksstödet – efter Sveriges EU-inträde.

1996
- Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier.
- Novemberrevolutionen – om rationalitet och makt i beslutet att
avreglera kreditmarknaden 1985.
- Kan myndigheter utvärdera sig själva?
- Nästa steg i telepolitiken.
- Reglering som spel – Universiteten som förebild för offentliga
sektorn?
- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? – En
principdiskussion.
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1995
- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i
ett integrerat Europa.
- Generationsräkenskaper.
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter.
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske.
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges
Television AB.
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av
verksamheten inom skolan, vården och omsorgen.
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemansrätten, fjällen och skotertrafik i naturen.
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen?
- Försvarets kostnader och produktivitet.
1994
- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och återtagning.
- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simuleringsmodell.
- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra
länder.
- Fördelningseffekter av offentliga tjänster.
- En Social Försäkring.
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och
segregation.
- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie.
- Bensinskatteförändringens effekter.
- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de?
- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar inom
konkurshanteringen m.m.
- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning.
- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980–1992.
- Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitetsjusterande produktivitetsmått.
- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården
1960–1992.
- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet.
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- Att rädda liv Kostnader och effekter.
1993
- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet.
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three
Essays.
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjukvården och trafiken.
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen?
- Presstödets effekter en utvärdering.
1992
- Statsskulden och budgetprocessen.
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier.
- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i
kommunal regi.
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan
konflikter.
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i
internationell belysning.
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter?
- Vad vill vi med socialförsäkringarna?
- Fattigdomsfällor.
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken.
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom?
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten.
1991
- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag?
- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barnomsorgen.
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar.
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir
effekterna?
- Skogspolitik för ett nytt sekel.
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- Det framtida pensionssystemet två alternativ.
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster.
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med
tillämpningar på offentlig sektor.
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning.
1990
-

Läkemedelsförmånen.
Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?
Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall.
Skola? Förskola? Barnskola?
Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.

1989
- Arbetsmarknadsförsäkringar.
- Hur ska vi få råd att bli gamla?
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – citykommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö.
- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser.
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet.
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En
jämförelse mellan Norge och Sverige.
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet.
- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner.
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie
av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor.
- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och
effektivitetsmätning.
1988
- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i
nordisk belysning.
- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion.
- Alternativ i jordbrukspolitiken.
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting.
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- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparingsteknik.
- Subventioner i kritisk belysning.
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor.
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg.
- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som
arbetsgivare.
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen.
1987
- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring.
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på
kulturområdet.
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen
1970–1980.
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser.
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgiftsfinansiering?
1986
- Offentliga utgifter och sysselsättning.
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom den
offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980.
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Socialbidragen i bidragssystemet.
- Regler och teknisk utveckling.
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av
kommuner.
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare.
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse.
- Byråkratiseringstendenser i Sverige.
- Effekter av statsbidrag till kommuner.
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning.
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre
beslut.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
armén och flygvapnet 1972–1982.
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1985
- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjligheter, problem och erfarenheter.
- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och
hemtjänst.
- Skatter och arbetsutbud.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
vägsektorn.
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor –
förstudie.
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre
generationen.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den
sociala sektorn 1970–1980.
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom
offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade
efterfrågan i samhället.
1984
- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en metod
att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.
- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio
länder.
- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella
standard.
- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa
effekter.
- Är subventioner effektiva?
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov
och tänkbara utformningar.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, utlandsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budgetunderskott, efterfrågan och inflation.
- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.
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1983
- Administrationskostnader för våra skatter.
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott,
portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av
offentliga besparingar m.m.
- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.
- Administrationskostnader för några transfereringar.
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av
statligt stöd.
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patentoch registreringsverket.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av
budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt stöd
till barnfamiljer.
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.
1982
- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna
domstolarna.
- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens
teori och politik. Statens budgetfinansiering och penningpolitiken.
- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner.
- Perspektiv på besparingspolitiken.

