
Polisens arbete 
med medborgarlöften

Fallstudier från fyra områden i Sverige

Rapport 2018:14

P
O

L
ISE

N
S A

R
B

E
T

E
 M

E
D

 M
E

D
B

O
R

G
A

R
L

Ö
F

T
E

N
     R

A
P

P
O

R
T

 2
0

1
8

:1
4





Polisens arbete 
med medborgarlöften

Fallstudier från fyra områden i Sverige

Rapport 2018:14



Brå – kunskapscentrum för rättsväsendet

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och trygg
heten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och 
sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brotts
förebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndig
heter inom rättsväsendet.

Publikationen finns som pdf på www.bra.se. På begäran kan 
Brå ta fram ett alternativt format. Frågor om alternativa format 
skickas till tillgangligt@bra.se 

Vid citat eller användande av tabeller, figurer och diagram ska 
källan Brå anges. För att återge bilder, fotografier och illustratio
ner krävs upphovspersonens tillstånd.

ISBN 978-91-88599-04-9
URN:NBN:SE:BRA-792
ISSN 1100-6676

© Brottsförebyggande rådet 2018 
Författare: Anna Horgby, Jon Lundgren, Emma Patel och Emy Bäcklin 
Produktion: Ordförrådet AB
Omslag: Lotta Sjöberg 
Tryck: E-print AB

Brottsförebyggande rådet, Box 1386, 111 93 Stockholm 
Telefon 08–527 58 400, e-post info@bra.se, www.bra.se

Denna rapport kan beställas hos Norstedts Juridik, 106 47 Stockholm
Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se
Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer



Förord
I samband med att polisen ombildades till en polismyndighet 
introducerades medborgarlöften i syfte att komma närmare 
medborgarna. Bakgrunden till detta var att man såg ett ökat 
behov att ta tillvara på medarbetares, medborgares och andra 
samhällsaktörers kunskap i det brottsförebyggande och trygg
hetsskapande arbetet. Medborgarlöftesmodellen bygger på att 
polisen, i samverkan med kommunala aktörer, för en dialog med 
medborgare och medarbetare om lokala problem. 

I samband med att den nya modellen implementerades inledde 
Brå en utvärdering av arbetet och dess effekter. Utvärderingen 
beskriver hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra 
utvalda områden och identifierar vad som har fungerat bra 
liksom mindre bra. Rapporten vänder sig främst till Polismyndig
heten, men även till andra som arbetar med medborgarlöften och 
lokalt brottsförebyggande arbete. Förhoppningen är att studien 
kan ge en vägledning om hur arbetet med medborgarlöften kan 
utvecklas och förbättras i framtiden. 

Rapporten är skriven av Anna Horgby, Jon Lundgren, Emma 
Patel och Emy Bäcklin, samtliga utredare på Brå. I arbetet med 
undersökningen deltog även Sara Jonsson, Max Persson, Nina 
Törnqvist, Joanna Carlestål, Linnea Littmann och Joaquim 
FilipssonLillo. Rapporten har slutligen genomgått vetenskaplig 
granskning av Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stock
holms universitet samt AnnaKarin Ivert, universitetslektor vid 
Malmö universitet.

Brå vill rikta ett varmt tack till de personer som intervjuats, 
besvarat studiens olika enkäter eller på annat sätt bidragit med 
sina kunskaper och erfarenheter. 

Stockholm i december 2018 

Erik Wennerström
Generaldirektör Anna Hansson
 Enhetschef
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Sammanfattning1

I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, 
beslutades att polisen skulle börja arbeta med så kallade medbor
garlöften. Dessa är en utveckling av och en integrerad del i den 
samverkansprocess som polis och kommun arbetat utifrån sedan 
flera år tillbaka. Medborgarlöftesmodellen innebär att polisen i 
högre utsträckning än tidigare engagerar och involverar medbor
gares, medarbetares och andra samhällsaktörers upplevelser, erfa
renheter och kunskaper, och låter det avspeglas i polisens verksam
het och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 
Arbetssättet ska utmynna i ett dokument – medborgarlöftet – som 
beskriver vilka åtgärder polisen och dess samverkansparter lovar 
att vidta för att komma åt identifierade lokala problem.

Brå har följt arbetet med medborgarlöften i fyra utvalda områ
den, och utvärderat hur det har fungerat. Syftet med utvärde
ringen är att ge polisen en bild av arbetet med medborgarlöften 
och en vägledning i hur detta arbete kan utvecklas och förbättras 
i framtiden. Därtill syftar studien till att identifiera om arbetet i 
de studerade områdena har lett till några förändringar i riktning 
mot de mål som polisen har satt upp för medborgarlöftena: att 
medborgarna känner sig delaktigare, att förtroendet för polisen 
ökar, att tryggheten ökar samt att fler brott förebyggs.

Målgrupp för rapporten är Polismyndighetens ledning samt de som 
arbetar med medborgarlöften och lokalt brottsförebyggande arbete. 

Metod och material
För att besvara studiens frågeställningar görs dels en utvärdering 
av medborgarlöftesprocessen, dels en uppföljning av målen med 
medborgarlöften i de fyra utvalda områdena. Processutvärde
ringen utgår från polisens metodstöd för arbetet med medborgar
löften och bygger på en rad olika datainsamlingsmetoder: 

1 En engelsk version av denna sammanfattning finns på Brås webbplats,  
www.bra.se. Klicka där på fliken Publikationer, och skriv sedan in rapportnumret 
i sökfältet.
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• Intervjuer med poliser på olika positioner, kommunanställda 
och medborgare.

• Deltagande observationer av olika moment i arbetet med  
medborgarlöften. 

• Genomgång av dokumentation som använts i arbetet med 
medborgarlöften.

• Genomgång av medier och sociala medier. 

• Enkätundersökningar med medborgare som deltagit i med
borgardialoger, med poliser i yttre tjänst och med landets 
samtliga kommunpoliser. 

Uppföljningen av målen gjordes främst genom en för och en 
eftermätning med medborgare hösten 2016 respektive hösten 
2017 i de studerade områdena. Mätningen kompletterades med 
en lokal enkätundersökning av ett enskilt medborgarlöfte på 
ett torg i ett av de studerade områdena, samt med statistik över 
anmälda brott i de studerade områdena.

Vad innebär medborgarlöftesmodellen?
Medborgarlöftesmodellen grundar sig på forskning om pro
blemorienterat polisarbete och community policing – lokalt 
polisarbete nära medborgarna. Forskningen har visat att arbets
sätten – om de implementeras väl – ökar medborgarnas känsla av 
trygghet, förtroende för polisen och goda relationer med polisen, 
samt har dämpande effekt på brottslighet och ordningsstörningar. 
Enligt arbetsmodellen med medborgarlöften ska polisen

• initiera samverkan med kommunen och andra lokala aktörer 
samt upprätta en samverkansöverenskommelse 

• ha dialoger med sina medarbetare om vad som är problemet i 
området och hur detta kan lösas

• ha dialoger med medborgare i lokalsamhället

• ta fram en lokal lägesbild samt en gemensam lägesbild med 
kommunen

• beskriva och analysera de identifierade problemen

• planera vilka aktiviteter som ska genomföras och formulera ett 
medborgarlöfte

• genomföra de utlovade aktiviteterna i medborgarlöftet

• följa upp vilket arbete som gjorts, dess kvalitet och effekter

• kommunicera ut löftena och återkoppla arbetet till med
arbetarna och medborgarna. 
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Arbetet med medborgarlöften  
i de fyra områdena påbörjades ... 
I de studerade områdena var samverkan med kommunerna 
trögstartad, men den förbättrades efter hand. I tre av områdena 
gjorde polisen och kommunen gemensamma medborgardialoger, 
lägesbilder, orsaksanalyser, medborgarlöften, kommunikations
insatser och uppföljningar. I samtliga områden fick medborgar
dialogerna en bra spridning med hänsyn till kön och ålder, och 
präglades av lyssnande och ödmjukhet från polisens sida. Med
borgarlöftena inkluderade aktiviteter som involverade medbor
garna, och stor hänsyn togs till medborgarnas bild i formuleran
det av löftena. Polisen höll i samtliga områden dialoger med sina 
medarbetare om vad som upplevdes vara problem i områdena, 
och medarbetarna fick bidra med sina kunskaper och erfarenhe
ter. I två områden hade också kommunen medarbetardialoger. På 
det stora hela följdes därmed modellen och metodstödet. 

... men kantades av flera svårigheter 
Arbetet med medborgarlöften är nytt. Det är därför inte förvå
nande att det uppstått en rad implementeringsproblem. Proble
men handlar främst om bristfällig information och återkoppling 
till medborgare och medarbetare. Därutöver har vissa delar i 
modellen hoppats över och arbetet har ofta varit osystematiskt 
och saknat analyser. Nedan sammanfattas implementeringspro
blemen uppdelat på de olika momenten i modellen. Fokus är på 
det som är nytt med medborgarlöftena: medarbetardialog, med
borgardialog, löftesformulering, operativt arbete med medbor
garlöftena och kommunikation. 

Medarbetardialoger inom polisen 
Flera områden höll inte medarbetardialoger om hur polisen kan 
arbeta med de identifierade problemen. Dialogerna var ofta enkla 
och saknade i flera fall underlag, såsom lägesbilder och resultat 
från medborgardialoger. Många diskussioner saknade resone
mang om orsaken till problemen, formulering av mål och hur 
arbetet kunde följas upp. Gruppcheferna, som höll i dialogerna, 
var inte tillräckligt informerade om dialogens syfte och genom
förande, vilket medförde att medarbetarna inte alltid förstod att 
de deltagit i en medarbetardialog.

Medborgardialoger med lokalbefolkningen
Form och målgrupp för medborgardialogerna valdes ofta utan mål
gruppsanalys eller analys av lokala förutsättningar, och det var en 
relativt liten andel av medborgarna som nåddes under dialogerna. 
Syftet med dialogerna och hur de skulle genomföras förmedlades 
ofta inte till de deltagande poliserna och kommun representanterna, 
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som under dialogerna därmed inte heller tydliggjorde hur medbor
garna kunde påverka polisens arbete. Istället för att vara en faktisk 
dialog mellan medborgaren och polisen eller kommunrepresentan
ten karaktäriserades dialogerna snarare av envägskommunikation, 
där medborgarnas bild av problemen inventerades. 

Formulering av medborgarlöftena
Medborgarlöftena var generellt sett vaga, ospecificerade och 
svåra att mäta. De utgick sällan från befintliga samverkansöver
enskommelser, eftersom dessa oftast inte reglerade vad polis och 
kommun skulle samverka om. Polisens medarbetare var oftast 
inte delaktiga i valet av aktiviteter eller formulerandet av med
borgarlöftena. Det medförde att poliserna ibland fick omtolka 
löftena för att dessa skulle passa in i den operativa verksamheten. 

Operativt arbete med medborgarlöftena
Polisen arbetade mindre med medborgarlöftena än planerat och 
dokumentationen av arbetet var i underkant. Mest medborgar
löftesarbete utfördes av områdespoliserna. Dessa kunde dock 
endast i ett område arbeta relativt fredat med medborgarlöf
tena och annat brottsförebyggande arbete. Gruppchefer i den 
ingripande verksamheten styrde oftast inte medarbetarna till att 
arbeta med medborgarlöftena. I kommunerna ingick nästan allt 
arbete med medborgarlöften i den reguljära verksamheten och 
skulle ha utförts även utan löftena.

Återkoppling och kommunikation  
till medborgare och medarbetare
Utöver själva medborgarlöftet återkopplades sällan resultatet 
från medarbetar och medborgardialogerna till medarbetarna 
respektive medborgarna. Inte heller återkopplades i någon större 
utsträckning hur polisen arbetat med medborgarlöftet och vilka 
effekter arbetet fått. Kommunikationen fokuserade på själva 
medborgarlöftet. Få kommunikationsinsatser gjordes efter att 
löftet skrivits på. Oftast involverades inte kommunikatörer i 
arbetet, men när det skedde ökade kännedomen om medborgar
löftena mest bland medborgarna. Medan områdespoliserna hade 
god kännedom om löftena, hade ingripandepoliserna begränsad 
känne dom om dem och om arbetssättet. Ingripandepoliserna upp
gav att de inte pratar med medborgarna om medborgarlöftena. 

Övrigt arbete med medborgarlöftena 
Kommunpoliserna, som beskrivs som en drivkraft i arbetet med 
medborgarlöften, har inget personalansvar och en stor arbetsbörda. 
De fick sällan hjälp av underrättelse eller analysenheter att ta fram 
statistikunderlag och göra analyser, utan fick göra det själva. 

Övriga implementeringsproblem i arbetet inkluderade bland 
annat bristfällig dokumentation och därmed uppföljning. Det 
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saknades ofta skriftlig dokumentation av polisens och kommu
nens gemensamma lägesbilder, orsaksanalyser och kommunika
tionsplaner. 

Upplevelser av medborgarlöftesarbetet 
Medborgarna var positiva till medborgarlöftena
Medborgare som deltagit i de medborgardialoger som observe
rats av Brå var positiva till medborgarlöftena. Många var positivt 
överraskade av att polisen och kommunen tog sig tid att lyssna, 
och framhöll att det var ett bra initiativ. De upplevde att poli
serna var inlyssnande och respektfulla. Medborgarna upplevde 
att de fick bättre kunskaper och i högre grad kunde påverka 
polisens arbete efter dialoger som karaktäriserades av mer två
vägskommunikation (till exempel längre möten och intervjuer i 
trappuppgångar) än efter kortare dialoger på exempelvis offent
liga platser. 

Polisens medarbetare var till en början skeptiska 
Många ingripandepoliser var initialt skeptiska till medarbetar
dialogerna, vilket kan kopplas till bristande kunskap om och för
ståelse för syftet med medborgarlöftena. Poliserna trodde exem
pelvis att de skulle behöva arbeta med åtgärder för att minska 
medborgarnas otrygghet som inte svarade mot vad de ansåg var 
de ”verkliga problemen” i områdena. Attityden blev dock efter 
hand mer positiv till både medarbetardialogerna och medbor
garlöftena. De var också mer positiva till medborgarlöftena när 
de involverats i löftesformuleringen och när löftena passade in i 
deras problembild. Generellt sett ville medarbetarna dock ha mer 
återkoppling om medborgarlöftesarbetet och dess effekter. 

Medborgarlöftena upplevdes inte vara prioriterade 
Enligt medarbetarna har medborgarlöftena låg status i lokalpo
lisområdena. Ingripandepoliserna och områdespoliserna upp
levde att de inte hade tillräckligt med resurser för att arbeta med 
löftena i den utsträckning som det var tänkt. Flera områdespoli
ser ansåg att brottsförebyggande arbete och arbete med medbor
garlöften inte prioriteras i lokalpolisområdet. Kommunpoliserna 
upplevde å sin sida att intresset uppifrån för deras arbete hade 
falnat efter att medborgarlöften skulle finnas i samtliga kommu
ner i landet. De upplevde att Polismyndigheten inte efterfrågade 
uppföljning. 

Kommunpoliserna och kommunrepresentanterna  
tyckte att arbetet var komplicerat
Kommunpoliserna och kommunrepresentanterna upplevde flera 
moment i arbetet med medborgarlöftena som komplicerat. De 
tyckte bland annat att resultaten av medborgardialogerna var 
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svåra att sammanställa, att orsaksanalysen var svår och tids
krävande och att effektuppföljningar var svåra att göra. Också 
förankring av arbetssättet och kommunikation till medborgarna 
upplevdes vara svårt. De var också osäkra på hur de skulle 
inkludera medborgarnas upplevelser i lägesbilden och väga 
medborgarnas bild mot polisens problembild i formulerandet av 
medborgarlöftena. Kommunpoliserna uttryckte att de kände sig 
ensamma i arbetet med medborgarlöftena och i genomförandet 
av analyser. 

Kommunrepresentanterna blev mer positiva efter hand
Vissa kommunala företrädare var till en början irriterade över att 
polisen dikterade villkoren för medborgarlöftena. Flera kommun
representanter förstod inte syftet med att ha både medborgarlöf
ten och samverkansöverenskommelser. De framhöll däremot att 
det var positivt att det nu fanns en funktion inom polisen som de 
kunde samverka med – kommunpolisen – och inställningen till 
löftena blev mer positiv efter hand. Kunskapen om medborgar
löftena var dock låg inom de kommunala förvaltningarna.

Uppföljning av målen med medborgarlöftena
Vid tidpunkten för eftermätningen i befolkningen, hösten 2017, 
hade polisen och kommunerna endast arbetat med medborgar
löften under cirka sex månaders tid. Samtidigt är målen med 
medborgarlöftena långsiktiga. Det innebär att möjligheterna att 
se några effekter under den studerade perioden är förhållandevis 
svaga, vilket också beror på att endast lite operativt arbete med 
löftena genomfördes och att arbetet i låg grad kommunicerades 
ut till medborgarna. Detta sammantaget medförde att poliser 
som deltog i utvärderingen var tveksamma till om medborgar
löftesarbetet under den studerade perioden fått önskad effekt. 

Delaktighet – kännedomen om löftena ökade något 
Kännedomen om medborgarlöftena ökade med sex procent
enheter mellan hösten 2016 och hösten 2017 bland dem som 
svarat på medborgarenkäten. Bland kvinnor ökade även andelen 
som svarade att de känner till vad polisen arbetar med och hur 
synpunkter kan framföras. Den andel som upplever att de kan 
påverka polisens arbete var däremot i stort sett oförändrad mel
lan mättillfällena. De som kände till polisens arbete med med
borgarlöftena upplevde dock i högre utsträckning att de kunde 
påverka polisens arbete jämfört med de som inte hade hört talas 
om löftena. Denna uppfattning var också vanlig bland dem som 
svarat på Brås enkät i samband med att de deltagit i en medbor
gardialog.
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Förtroendet för polisen ökade något bland kvinnor
Förtroendet för polisen ökade något mellan 2016 och 2017. 
Ökningen gällde dock endast kvinnor. Andelen som upplever att 
polisen är bra på att hantera olika problem och som upplever att 
polisen delar ens egna värderingar ökade också bland kvinnor. 
Förtroendet för polisen var högre bland dem som kände till med
borgarlöftena än bland dem som inte gjorde det. Förtroendet för 
polisens sätt att bedriva sitt arbete på torget ökade bland äldre 
personer, enligt den lokala torgmätningen. 

Tryggheten var oförändrad mellan mättillfällena
Upplevelsen av otrygghet och oron för att utsättas för brott var i 
stort sätt oförändrad mellan mätningarna 2016 och 2017. Detta 
gällde oavsett om man kände till medborgarlöftena eller inte. 
Däremot framkom vissa skillnader i oron att utsättas för brott 
mellan de studerade områdena. I ett område minskade oron att 
utsättas för brott, medan oron i de andra områdena ökade eller 
var oförändrad. Också i den lokala torgmätningen minskade 
oron att utsättas för brott. Förändringen var dock endast statis
tiskt signifikant bland kvinnor.

Upplevelsen av brottslighet ökade i tre områden
Upplevelsen av de brott och ordningsstörningar som identifie
rades i respektive medborgarlöfte ökade eller var oförändrad i 
tre av de studerade områdena mellan 2016 och 2017. I dessa 
områden ökade också antalet anmälda brott inom de flesta av de 
studerade brottstyperna. I ett område minskade istället upplevel
sen av vissa ordningsproblem och brott, enligt både medborgar
enkäten och torgmätningen.

Liknande bild i forskningen och i andra jämförelser
Den här utvärderingen bygger på resultat från de fyra geografiska 
områden som ingår i studien och resultatet är därför inte represen
tativt för hur medborgarlöftesprocessen fungerar överlag i landet. 

När resultaten från processutvärderingen jämförs med den natio
nella kommunpolisenkäten och andra erfarenheter av medbor
garlöftesarbetet, framträder dock likheter, bland annat gällande 
kvalitetsbrister i efterlevnaden av medborgarlöftesmodellen, 
svårigheter med intern och extern kommunikation och upplevel
sen av resursbrist bland medarbetarna. 

Många av de identifierade problemen återfinns även i forsk
ningen. Också uppföljningen av målen går i linje med forsk
ningen, som tyder på att arbete nära medborgarna främst har 
effekt på delaktighet och förtroende för polisen, det vill säga de 
områden där svagt positiva förändringar kan urskiljas även i 
denna utvärdering. 
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Brås bedömning 
Medborgarlöftena är en ny och omfattande arbetsmodell, vilket 
innebär att det tar tid att implementera den, liksom att få effek
ter av arbetet. Brå kan konstatera att flera framsteg har gjorts 
under tiden för utvärderingen i de fyra studerade områdena. 
Som beskrivits ovan har arbetet dock präglats av en hel del 
implementeringsproblem och svårigheter framförallt vad gäller 
prioriteringar och förankring. Till detta kan läggas att arbetet än 
så länge har medfört ytterst små förändringar i medborgarnas 
känsla av delaktighet, förtroende för polisen och trygghet. Några 
noterbara förändringar av brottsligheten i de fyra studerade 
områdena har inte heller registrerats. 

Rekommendationer
För att medborgarlöftesmodellen ska kunna implementeras fullt 
ut och i förlängningen leda till de eftersträvade effekterna finns 
flera saker som polisen och kommunerna behöver jobba med att 
förbättra. Mot denna bakgrund och utifrån resultaten från de 
fyra studerade områdena har Brå ett antal rekommendationer för 
det fortsatta arbetet med medborgarlöften. Dessa förslag presen
teras nedan. 

Tydliggör prioriteringen av medborgarlöftena 
Ska arbetet med medborgarlöften fortsätta att prioriteras och 
permanentas bör prioriteringen av medborgarlöftena vara tydlig 
och långsiktig på alla nivåer inom polisen. För att uppnå detta 
måste arbetet ännu tydligare knytas till ordinarie verksamhets
processer. En viktig aspekt blir att värna om kommunpoliserna. 
Det kan exempelvis göras genom att myndigheten visar fortsatt 
intresse för deras arbete genom att efterfråga kontinuerliga 
uppföljningar och att lokalpolisområdena uppmuntras att freda 
kommunpoliserna och områdespoliserna. 

Stärk kunskapen om och förståelsen för löftena
Flera av bristerna i genomförandet, liksom de negativa attity
derna inom poliskåren, skulle troligtvis kunna avhjälpas genom 
stärkt kunskap om och ökad förståelse för syftet med medborgar
löftena, liksom för hur medborgarnas och polisernas problembil
der kan kombineras. 

Kommunpolisernas kunskap skulle kunna stärkas dels genom 
att de vidareutbildas i analys och metod, dels genom att analys
grupper binds till kommunpoliserna. Medarbetarnas kunskap 
och förståelse skulle kunna öka genom att förankringen bland 
gruppcheferna förbättras, så att dessa kan sprida sin kunskap till 
sina grupper. Dessutom skulle medarbetarna i högre utsträckning 
kunna involveras i processen – särskilt i aktivitetsplaneringen och 
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löftesformuleringen. Resultatet av arbetet skulle också i högre 
utsträckning behöva återkopplas till medarbetarna. 

I kombination med ökad användning av kommunikatörer för den 
externa kommunikationen, skulle dessa insatser troligtvis i sin tur 
medföra mer och bättre information till medborgarna om med
borgarlöftena. Polisen skulle också med fördel kunna satsa på att 
förbättra kommunikationen med kommunerna, för att motivera 
dem att arbeta med löftena.

Gör vissa förtydliganden i metodstödet
Polisens metodstöd skulle kunna förtydligas på vissa punkter, för 
att bättre fungera som ett stöd i implementeringen av medborgar
löftena. Bland annat skulle skillnaden mellan medborgarlöftena 
och samverkansöverenskommelserna kunna tydliggöras, liksom 
fördelarna med att arbeta nära medborgarna. Det skulle därtill 
kunna ges exempel på hur medborgarnas upplevelser kan kombi
neras med det problemorienterade arbetssättet, hur medborgarna 
kan involveras i löftena och på vilket sätt medborgardialogerna 
kan användas i analysstadiet av medborgarlöftesprocessen. 

Överväg en mer anpassad ambitionsnivå 
Enligt forskningen bör medborgarlöftesarbetet få flera positiva 
effekter. Arbetet tar dock mycket tid och resurser i anspråk, 
samtidigt som problemen och förutsättningarna ser olika ut i 
olika områden. Polisen kan därför överväga om ambitionsnivån 
och periodiciteten i medborgarlöftesarbetet skulle kunna varieras 
beroende på de lokala förutsättningarna och på vad man huvud
sakligen vill uppnå.

Fortsätt uppföljningen och utvärderingen av arbetet
Medborgarlöftena är ett nytt och omfattande arbetssätt, vilket 
tar tid att implementera. Brå rekommenderar därför polisen att 
möjliggöra fortsatta uppföljningar och utvärderingar av arbetet, 
för att säkerställa att arbetet på lång sikt får de önskade effek
terna. Brå vill i detta sammanhang understryka vikten av att 
målen i medborgarlöftena går att följa upp. 
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Inledning
Medborgarlöften är en del av polisens styrmodell och syftar till 
ett effektivare lokalt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Det är dels en modell av en arbetsprocess, dels ett doku
ment med utlovade åtgärder. Modellen är en utökning av polisens 
tidigare samverkansprocess tillsammans med kommunen och 
andra samverkansparter, och innebär att polisen i högre utsträck
ning än tidigare engagerar och involverar medborgares,2 med
arbetares och andra samhällsaktörers upplevelser, erfarenheter 
och kunskaper i sin verksamhet och i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Resultatet av arbetssättet är ett doku
ment – medborgarlöftet – som beskriver de åtgärder som polisen 
och dess samverkande aktörer på lokal nivå lovar att vidta för 
att komma åt de problem som lyfts upp av medborgarna och 
medarbetarna. Både medborgarlöftet och arbetet med löftena ska 
kommuniceras ut till medborgarna.3 

Målet med polisens arbete med medborgarlöften är att

1) öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

2) stärka förtroendet för polisen 

3) öka tryggheten 

4) förebygga brott.

Den svenska polisens arbete med medborgarlöften bör ses mot 
bakgrund av den omfattande ombildningen av polisen till en 
polismyndighet som startade den 1 januari 2015. Samtidigt som 
ombildningen är en centraliseringsreform, beslutades att en stor 
del av polisens verksamhet ska bedrivas på lokalpolisområdesnivå 
och styras av lokala problem och lägesbilder.4 Arbetet ska utföras 
nära medborgarna som dels ska ges ökat utrymme att komma 

2 Med medborgare avses i denna rapport alla personer som bor och vistas i ett 
område (Polismyndigheten 2016c). Definitionen, som används av Polismyndig-
heten, är med andra ord bredare än den juridiska definitionen av medborgare. 

3 Polismyndigheten 2016a, Ju 2012:16. 
4 Ju 2012:16/2014/147. 
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med synpunkter på polisens verksamhet, dels få ökade möjligheter 
att påverka polisens prioriteringar.5 Dessutom ska polisen på ett 
bättre sätt ta vara på medarbetares, kommuners och andra sam
verkansparters kunskap i det brottsförebyggande arbetet.6 

Medborgarlöften i Sverige
Medborgarlöften – en utveckling  
av samverkansprocessen
Arbetsmodellen med medborgarlöften är en utveckling av och 
en integrerad del i den samverkansprocess som polis och kom
mun arbetat utifrån sedan flera år tillbaka. Samverkansproces
sen beskriver samverkan mellan polis och kommun och andra 
samverkansparter. Centralt för processen är ett systematiskt och 
strukturerat arbetssätt – ett så kallat kunskapsbaserat eller pro
blemorienterat arbetssätt – som utgår från en lokal lägesbild och 
som formaliseras med hjälp av samverkansöverenskommelser.7 
Rikspolisstyrelsen tog initiativ till att förstärka samverkan kring 
det problemorienterade arbetssättet 2008, då de publicerade den 
nationella handlingsplanen ”Samverkan polis och kommun – för 
en lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet”.8 

Enligt en utvärdering av Brå bidrog arbetet med överenskommel
serna bland annat till förbättrad samverkan mellan polis och 
kommun, förbättrad kvalitet på de brottsförebyggande insatserna 
och ett mer strukturerat arbetssätt med gemensamma problem
bilder, mål och uppföljningar. Däremot saknades ofta orsaks
analyser, och kvaliteten på uppföljningarna varierade. De största 
svårigheterna upplevdes vara att avsätta tillräckligt med resurser 
för att arbeta med samverkansöverenskommelserna och att hålla 
överenskommelserna levande.9 Samverkansprocessen bygger på 
fem steg: initiering av samverkan, egna föreberedelser, gemen
samma föreberedelser, genomförande och uppföljning. Brå, Polis
myndigheten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har 
tagit fram en bok där samverkansmodellen beskrivs utförligt.10 
Boken reviderades 2016, med anledning av polisens omorganisa
tion och införandet av medborgarlöftena.11 

Utvecklingen av samverkansprocessen till att inbegripa lokala 
medborgarlöften påbörjades 2014. Genomförandekommittén för 
den nya Polismyndigheten i samverkan med polisregionerna höll 

5 Polismyndigheten 2016b. 
6 Ju 2012:16. 
7 Brå m.fl. 2011, Brå m.fl. 2016. 
8 RPS 2008, Brå 2013:5. 
9 Brå 2013:5. 
10 Brå m.fl. 2011. 
11 Brå m.fl. 2016.
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då dialoger med medborgare på sju orter i Sverige. Dessa med
borgardialoger kom att fokusera på hur befolkningen och andra 
samhällsaktörers relationer till polisen kunde utvecklas och hur 
medborgares synpunkter kunde inkluderas i samverkansproces
sen.12 De nya elementen i processen blev att 

1) polis och kommun tillsammans skulle hålla medborgar
dialoger 

2) dialoger skulle hållas med medarbetare inom polisen, för att 
de i högre utsträckning skulle involveras i processen 

3) löften till medborgarna skulle skapas

4) polisen och kommunen skulle kommunicera till medborgarna 
hur deras synpunkter tagits tillvara.13 

Syftet med de nya elementen i processen är att komplettera det 
lokala brottsförebyggande arbetet med ett tydligare fokus på 
trygghet och medborgerligt förtroende, genom att ge medbor
garna och polisens medarbetare större möjlighet att påverka det 
lokala arbetet. Arbetet med medborgarlöften kallas idag ”poli
sens nationella modell för medborgarlöften”.14 

Implementering av medborgarlöften
För att utveckla ett stöd för hur den nya modellen skulle kunna 
bli en del av Polismyndighetens ordinarie verksamhetsplanering 
och implementeras i hela Sverige, genomfördes ett pilotprojekt 
med tolv kommuner och en stadsdel från samtliga sju polisre
gioner i Sverige. Pilotprojektet utmynnade i rekommendationer 
till en process för det fortsatta arbetet med medborgarlöften som 
både beaktade samverkansprocessen och polisens verksamhets
planeringsprocess. Rekommendationerna överfördes till rikspo
lischefens kansli den 1 januari 2015.15 Utvecklingscentrum Syd 
(UC Syd) inom polisens nationella operativa avdelning (NOA) 
fick i uppdrag att implementera medborgarlöftesmodellen. Därtill 
utsågs sju regionalt införandeansvariga för medborgarlöftena 
(RIFA) som skulle fungera som ett regionalt stöd till lokalpolis
områdena.16 

Polismyndigheten satte upp målet att det skulle finnas medbor
garlöften för samtliga kommuner vid årsskiftet 2016/2017, och 
man inrättade en ny funktion med fokus på samverkan – kom
munpolis. Genomförandekommittén beslutade att det skulle fin
nas minst en kommunpolis i varje lokalpolisområde, som skulle 
”vara en motor” i den brottsförebyggande och trygghetsska

12 Ju 2012:16/2014/51. 
13 Brå 2016a. 
14 Polismyndigheten 2016a. 
15 Ju 2012:16. 
16 Polismyndigheten 2016d. 
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pande samverkan med kommunen och andra aktörer och se till 
att samverkansöverenskommelser och medborgarlöften följdes.17 
På vissa håll i landet fanns även lokalt införandeansvariga (LIFA) 
som fungerade som en länk mellan RIFA och kommunpoliserna.

Medborgarlöftesmodellen
Medborgarlöftesmodellen beskrivs på ett övergripande plan i den 
reviderade utgåvan av den ovan nämna samverkansboken.18 Med 
stöd av representanter från polisregionerna, Polismyndighetens 
kommunikationsavdelning, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) samt Brottsförebyggande rådet (Brå) tog Utvecklingscent
rum Syd fram ett metodstöd som mer i detalj beskriver hur arbe
tet utifrån modellen ska bedrivas inom polisen.19 Nedan redogörs 
kortfattat för hela modellen, så som den beskrivs i metodstödet. 

Samverkan initieras
Polisen och kommunen inleder en dialog, fattar beslut om att 
samverka och skapar strukturer för samverkan. 

Medarbetardialoger
Medarbetardialogerna syftar till att inom polisen öka medar
betarnas delaktighet i framtagandet av lokala lägesbilder och 
i beslutsunderlagen som ligger till grund för de aktiviteter som 
ska genomföras. Dialogerna ska genomföras i två omgångar, där 
medarbetarna först får beskriva sin bild av den lokala brottslig
heten och tryggheten – vad som är problemet/problemen – och 
under senare dialoger får diskutera hur dessa problem kan lösas 
genom att ta fram en aktivitetsplan. 

Medborgardialoger
Polis och kommun ska hålla dialoger med medborgarna för att 
diskutera hur de upplever brottslighet och trygghet i området där 
de bor. Syftet är att få medborgarnas bild av den lokala brottslig
heten och tryggheten, stärka relationen mellan medborgarna och 
polisen, samt öka medborgarnas förtroende för och delaktighet i 
polisens verksamhet. 

Lokal lägesbild 
Den lokala lägesbilden ska tydliggöra vilka problem som är van
ligast, och beskriva utvecklingen av brottslighet och trygghet över 
tid, risken för utsatthet och vilka möjligheter som finns att lösa 
olika problem. Lägesbilden kan exempelvis bygga på brottsstatis
tik, trygghetsmätningar och medarbetarnas kunskaper. Kommun 
och polis tar i detta steg fram var sin lokal lägesbild. 

17 Ju 2012:16/2013/4. 
18 Brå m.fl. 2016. 
19 Polismyndigheten 2016a. 
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Gemensam lägesbild
Polisen och kommunen slår samman sina lägesbilder med med
borgarnas lägesbild, och gemensamma fokusområden fastställs 
för samverkan i stort och för medborgarlöftena specifikt.

Problembeskrivning och orsaksanalys
De identifierade problemen beskrivs och orsakerna till dem ana
lyseras av polis och kommun. Syftet med problembeskrivningen 
och orsaksanalysen är att ta reda på varför problem uppstår och 
sätta in rätt aktiviteter för att komma till bukt med problemen. 

Samverkansöverenskommelse
En samverkansöverenskommelse som beskriver vad polisen och 
kommunen ska samverka kring arbetas fram och skrivs på av 
lokalpolisområdeschefen och beslutsfattare i kommunen, samt 
eventuellt övriga relevanta lokala aktörer. En första övergri
pande samverkansöverenskommelse tas fram vid initieringen av 
samverkan. Överenskommelsen kompletteras senare i processen 
med bland annat den gemensamma lägesbilden, fokusområden, 
problembeskrivning och orsaksanalys. 

Aktivitetsplanering, löftesformulering och genomförande
Utifrån problembeskrivning och orsaksanalys planerar polisen 
och kommunen vilka aktiviteter som ska genomföras. Aktivi
teterna ska vara kunskapsbaserade och planeras av medarbe
tarna (under exempelvis medarbetardialoger). Något eller några 
fokusområden blir föremål för medborgarlöften som formuleras, 
undertecknas och kommuniceras. Därefter ska aktiviteterna i 
medborgarlöftena genomföras. 

Uppföljning
Uppföljningen ska ge en bild av vad som har gjorts, vilken kvali
tet arbetet har haft, samt om möjligt vilken effekt som uppnåtts. 
För att man ska kunna göra en uppföljning måste arbetet ha 
dokumenterats ordentligt.

Återkoppling och kommunikation
Kommunikation ska genomsyra hela processen med medbor
garlöftena. För att skapa engagemang för löftena ska polis och 
kommun återkoppla genomförda aktiviteter internt inom myn
digheterna och till allmänheten. 

Brås utvärdering
I samband med att UC Syd utsågs som ansvarig för implemen
teringen av medborgarlöftena kom Polismyndigheten och Brå 
överens om att Brå skulle utvärdera polisens arbete med medbor
garlöften. Fokus skulle ligga på hur polisen tillämpar det metod
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stöd som tagits fram för medborgarlöftesmodellen, men även 
möjliga effekter av arbetet med medborgarlöftena i de studerade 
områdena. Utvärderingen genomfördes i form av en fallstudie i 
fyra geografiska områden – tre kommuner och en stadsdel – och 
bygger därför på hur arbetet med medborgarlöften fungerat i 
dessa områden. 

Arbetet med utvärderingen startade i september 2016. Polisen 
har även fått två delrapporteringar av Brå under studiens gång. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur arbetet med med
borgarlöften fungerat i praktiken i de områden som studerats. 
Tanken är att kunna ge polisen en bild av arbetet med medbor
garlöften och en vägledning i hur detta arbete kan utvecklas och 
förbättras i framtiden. Förhoppningen är också att studien ska 
kunna leda till ett förbättrat lokalt brottsförebyggande arbete 
generellt. 

I utvärderingen har också ingått att försöka identifiera om arbe
tet har lett till några förändringar i de studerade områdena vad 
gäller de mål som polisen har satt upp med medborgarlöftena. 

Studien försöker besvara följande frågeställningar:

1) I vilken utsträckning arbetar polis och kommun i de fyra 
utvalda områdena enligt medborgarlöftesmodellen? 

2) Vilka svårigheter och framgångsfaktorer kan identifieras i 
arbetet med medborgarlöften?

3) Leder arbetet med medborgarlöften till
 – en ökad känsla av delaktighet hos medborgare?
 – ett ökat förtroende för polisen?
 – en ökad trygghet?
 – att fler brott förebyggs?

4) Hur upplever berörda kommunanställda, medborgare och 
polisanställda arbetet med medborgarlöften?

Rapporten vänder sig dels till Polismyndighetens ledning, dels till 
de aktörer som arbetar med medborgarlöften och lokalt brottsfö
rebyggande arbete. Dessa aktörer inkluderar bland annat kom
munpoliser, lokalpolisområdeschefer, kommunala aktörer samt 
länsstyrelsernas samordnare för det brottsförebyggande arbetet. 

Metod och material
För att besvara studiens syfte och frågeställningar görs dels en 
utvärdering av medborgarlöftesprocessen, dels en uppföljning av 
målen med medborgarlöften i de fyra utvalda områdena. Projek
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tet har olika metodologiska ansatser och utgår från både kvalita
tiva och kvantitativa datainsamlingsmetoder: 

1) Intervjuer med poliser, kommunanställda och medborgare. 

2) Deltagande observationer under medarbetardialoger,  
medborgardialoger, samverkansmöten, operativt arbete  
med medborgarlöftena samt på regionala ledningscentraler. 

3) Genomgång av dokumentation som använts i arbetet med 
medborgarlöften.

4) Genomgång av medier och sociala medier – genomgång av de 
studerade områdenas kommunikation av medborgarlöftena i 
medier och sociala medier. 

5) Enkätundersökningar – enkäter till medborgare och poliser  
i de studerade områdena (se tabell 1 nedan).20

6) Brottsstatistik – statistik över anmälda brott i de studerade 
områdena. 

Tabell 1. Enkätundersökningar som använts i studien.

Enkät Beskrivning Tidpunkt

Antal 
utlämnade/
utskickade

Svarsfrekvens 
(antal svarande)

Medarbetar-
enkät

Enkäter till områdespoliser 
och ingripandepoliser21  i de 
fyra studerade områdena.

Hösten 2017 Cirka 190 Cirka 78 procent 
(149)

Medborgar-
dialogenkät

Enkäter till medborgare som 
deltagit i en medborgardialog.

Löpande under 
hösten 2016 – 
våren 2017

Cirka 145 Cirka 80 procent 
(118)

Medborgar-
enkät

Enkäter till medborgare i de fyra 
studerade områdena.22 

1) hösten 2016 
2) hösten 2017

1) 8 000
2) 8 000

1) 45 procent 
(3 596)
2) 40 procent 
(3 208)

Torgmätning Studie av ett enskilt medborgar-
löfte på ett torg i ett av de 
studerade områdena. 

1) våren 2017 
2) hösten 2017

1) cirka 880 
2) cirka 1 030

1) cirka 34 
procent (300)
2) cirka 29 
procent (300)

Kommun-
polisenkät23 

Enkät till samtliga kommunpoliser 
i Sverige.

1) våren 2017 
2) våren 2018

1) 195
2) 181

1) 83 procent 
(162)
2) 86 procent 
(156)

Processutvärderingen bygger till stor del på intervjuer med poliser 
som på olika sätt arbetat med medborgarlöftena i de studerade 

20 Enkäterna finns att ladda ner på Brås webbplats, www.bra.se. 
21 Områdespoliser arbetar huvudsakligen med brottsförebyggande arbete, medan 

ingripandepoliserna främst arbetar med den reaktiva verksamheten. Mer om 
lokalpolisområdenas organsation finns i bilaga 2. 

22 Vid båda tillfällena gjordes ett slumpmässigt urval bland befolkningen i de  
studerade områdena av undersökningsföretaget Sifo.

23 Enkäten skickades ut inom ramen för Brås uppdrag att årligen beskriva det 
brottsförebyggande arbetet i Sverige i en årsrapport (Ju 0062/17).
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områdena, på intervjuer med kommunrepresentanter som varit 
ansvariga för medborgarlöftesarbetet inom kommunerna och på 
intervjuer med medborgare som deltagit i medborgardialoger. 
Intervjuerna kompletteras med observationer av medarbetar och 
medborgardialoger, samverkansmöten, operativt polisarbete och 
observationer på polisens regionala ledingscentraler. Utvärde
ringen av processen grundar sig också på medarbetarenkäten, 
medborgardialogenkäten och medborgarenkäten, samt på en 
genomgång av relevant underlag och dokumentation i medbor
garlöftesprocessen och av medier och sociala medier. Därtill görs 
i slutet av processutvärderingen en övergripande jämförelse med 
resultatet från kommunpolisenkäten, intervjuer med regionpolis
chefer och regionalt införandeansvariga för medborgarlöftena, 
samt med övriga erfarenheter av arbetet med medborgarlöften.

Uppföljningen av målen med medborgarlöften gjordes genom en 
enkätundersökning i form av en för och eftermätning som skick
ades ut till medborgare i de fyra studerade områdena (medbor
garenkäten), samt en mer lokal för och eftermätning i ett av de 
studerade områdena (torgmätningen). För och eftermätningarna 
kompletteras med brottsstatistik, intervjuer, medarbetarenkäten 
och medborgardialogenkäten.

Avgränsningar, begränsningar och generaliserbarhet
Rapporten bygger på resultat från de fyra geografiska områden 
som ingår i studien och resultaten är därför inte representativa 
för hur medborgarlöftesprocessen fungerar överlag i landet. 
Områdena består av tre mindre kommuner och en stadsdel i en 
storstad. Folkmängden i områdena varierar från cirka 9 000 till 
16 000 invånare. Alla områden har olika förutsättningar utifrån 
geografiska och socioekonomiska förhållanden. Områdena ingår 
i lokalpolisområden som varierar till karaktär och omfattar olika 
antal kommuner eller stadsdelar. Dessutom varierar det i områ
dena hur polisens arbete är organiserat liksom hur dess samver
kan med kommunerna och andra viktiga aktörer ser ut. Tanken 
var att områdena skulle ha bästa möjliga förutsättningar och 
vara motiverade att arbeta med medborgarlöftena. Områdena 
fick själva anmäla intresse om att delta i studien och valdes ut av 
UC Syd utifrån ett antal kriterier. De blev erbjudna stöd från UC 
Syd under arbetets gång och fick tre månaders dispens för infö
randet av medborgarlöften. Däremot hade inget av de studerade 
områdena något utvecklat samverkansarbete med kommunerna, 
vilket medförde att de i det avseendet hade sämre förutsättningar 
än andra områden i landet. 

Sammantaget innebär detta att arbetet med medborgarlöftena i 
de studerade områdena inte kan generaliseras till landets samt
liga kommuner och att resultatet inte kan användas för att dra 
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slutsatser om hur medborgarlöftesarbetet fungerat i landet som 
helhet. Inte heller kan graden av medborgarlöftenas måluppfyl
lelse generaliseras till landet i stort. Däremot kan övriga områden 
och kommuner dra lärdom av de svårigheter och framgångsfak
torer som identifierats i arbetet med medborgarlöften i de fyra 
studerade områdena. Resultatet kan även säga något om möjlig
heterna att uppfylla de mål som polisen har satt upp för medbor
garlöftena. Det ska dock betonas att tiden för utvärderingen är 
kort och att polisen därmed haft kort tid på sig att implementera 
arbetssättet och uppnå målen. Materialet kan likväl användas 
som underlag för andra åtgärder, kartläggningar och utvärde
ringar på nationell nivå. 

Ett längre metodkapitel, där datakällorna och insamlingsmeto
derna presenteras och materialets begränsningar diskuteras mer 
ingående, finns i bilaga 1. 

Disposition
Efter rapportens inledande kapitel följer ett bakgrundskapitel 
där medborgarlöftesmodellens teoretiska grundpelare beskrivs. 
Därefter är rapporten uppdelad i tre delar. 

Den första delen utgår från medborgarlöftesmodellens alla steg 
och fokuserar på hur de studerade områdena arbetat enligt med
borgarlöftesmodellen. Denna del fokuserar på frågeställning ett, 
två och fyra – alltså i vilken utsträckning de studerade områdena 
arbetat enligt medborgarlöftesmodellen, svårigheter och fram
gångsfaktorer som kan identifieras i arbetet med medborgarlöf
tena, samt hur arbetet upplevs av poliser, kommunanställda och 
medborgare. 

Den andra delen fokuserar på frågeställning tre och utgår från 
polisens mål med medborgarlöftena. I denna del presenteras 
resultaten från medborgarundersökningarna. 

Den avslutande delen innehåller Brås slutsatser och rekommenda
tioner.
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Bakgrund – teorier  
bakom modellen
Det här kapitlet syftar till att sätta medborgarlöftesmodellen i 
ett teoretiskt sammanhang och beskriver modellens teoretiska 
utgångspunkt. Grundpelarna bakom arbetet med medborgar
löften bygger framför allt på teorierna om community policing 
(COP) och problemorienterat polisarbete (POP).24 I kapitlet görs 
således en genomgång av rapporter och forskning med koppling 
till medborgarlöften, problemorienterat polisarbete och commu
nity policing. 

Den teoretiska grunden för utvecklingen av polismetoderna lades 
på 1980talet av Herman Goldstein. Goldstein argumenterade 
för att det behövdes en mer proaktiv inriktning på det polisiära 
arbetet för att lösa olika sociala och beteenderelaterade problem. 
Idén om att polisen borde arbeta mer brottsförebyggande, istället 
för att enbart svara på larm, vidgade synen på polisarbete som 
sådant, eftersom polisens arbetsuppgifter därmed ansågs omfatta 
mer än brott.25

Problemorienterat polisarbete
Ett problemorienterat förhållningssätt, POP, handlar om själva 
processen för att uppnå ökad effektivitet.26 En central utgångs
punkt är att ett problem har vissa underliggande orsaker. Polisen 
bör därför rikta sina insatser mot dessa underliggande orsaker 
för att på så sätt minska kriminaliteten och öka tryggheten i 
lokalsamhället.27 ”Problem” ska enligt Goldstein förstås som 
händelser och incidenter som har vissa gemensamma drag och 
som är av intresse för polisen (och för allmänheten).28 Genom att 

24 Polismyndigheten 2016a.
25 Brå 2011:13, Development Services Group 2010, Goldstein 1979, 1987, Scott 

2000, Tilley 2010, Weisburd m.fl. 2010, Weisburd & Majmundar 2017.
26 Scott 2010, Scott & Kirby 2012.
27 Goldstein 1979, 1990, Scott 2000, Weisburd m.fl. 2010.
28 Porter 2013, Scott 2000. 



25

Brå rapport 2018:14

fokusera på platser, personer eller typer av brott som frekvent 
återkommer är förhoppningen att polisens arbete ska bli mer 
effektivt.29 Den svenska polisen menar i enlighet med denna 
uppfattning att en implementering av POP i den svenska polis
organisationen handlar om att införa riktade åtgärder i syfte att 
förebygga problem som identifierats som återkommande.30 

Problemorienterat polisarbete i praktiken
Under 1980talet utvecklade John Eck och William Spelman 
Goldsteins idéer och utarbetade SARAmodellen som en hjälp 
för att praktiskt implementera problemorienterat polisarbete. 
Arbetsmodellen är numera en central arbetsmetod i det problem
orienterade arbetssättet och bygger på fyra steg som polisen ska 
följa när de tillämpar POP: 

1) Scanning: Identifiera och prioritera problem som polisen kan 
arbeta med. 

2) Analysis: Beskriva de identifierade problemen och använda 
multipla datakällor för att hitta och analysera underliggande 
orsaker. 

3) Response: Utveckla och genomföra åtgärder mot de identifie
rade problemen med utgångspunkt i analysen av de bakomlig
gande orsakerna. 

4) Assessment: Utvärdera huruvida de planerade åtgärderna har 
genomförts och hur väl de uppfyllt den avsedda effekten.31 

Om polisen arbetar effektivt och ändamålsenligt för att lösa de 
problem som identifierats bör det i slutändan leda till att dessa 
problem minskar, enligt modellen.32 Det är vanligt att imple
menteringen av SARAmodellen brister vad gäller analys och 
utvärderingsfasen. I dessa fall är arbetet inte att betrakta som 
problemorienterat i dess ursprungliga bemärkelse eftersom det 
kräver att samtliga moment i SARAmodellen tillämpas fullt 
ut.33 För att implementeringen ska lyckas krävs, enligt Brown 
och Scott, internt och externt stöd, ledarskap, kommunikation, 
resurser och bemanning.34 

Effekter av att arbeta utifrån POP
Mängden evidensbaserad forskning om POP är anmärkningsvärt 
liten med tanke på hur uppmärksammad och omskriven meto
den har varit de senaste decennierna. Weisburd m.fl. har gjort 

29 Tilley 2010. 
30 Polismyndigheten 2016c. 
31 Eck & Spelman 1987. 
32 Clarke & Eck 2005, Greene 2000, Weisburd m.fl. 2010.
33 Knutsson & Søvik 2005:1. 
34 Brown och Scott 2007, jfr. Brå 2016a, Brå 2018c, Goldstein 2003, Knutsson & 

Søvik 2005:1, Scott & Kirby 2012. 
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en systematisk genomgång av studier som utvärderat effekterna 
av POPinsatser i relation till minskning av brottslighet och 
ordningsstörningar. Överlag finner de att POP har gett svagt 
positiva resultat och menar att implementeringsproblem kan vara 
orsaken till att studierna inte visar på starkare positiva effekter. 
De fann att POP har en svag men statistiskt signifikant effekt på 
brottslighet och ordningsstörningar i positiv riktning,35 positiva 
effekter på medborgares trygghetskänslor36 och på förtroende 
för polisen.37 Däremot fann de inga positiva effekter på kollektiv 
förmåga i områdena – alltså i vilken utsträckning boende har 
möjlighet att tillsammans hantera lokala problem. Kollektiv för
måga handlar på ett övergripande plan om de boendes delaktig
het i lokalsamhället, liksom om den informella sociala kontrollen 
i området.38

Community policing
Community policing, COP, bygger på arbetssätet community 
engagement in policing, som började användas i Storbritannien 
på 1990talet, och förenklat kan beskrivas som en process som 
möjliggör medborgares och andra samhällsaktörers delaktighet 
i polisens verksamhet. Ett centralt inslag i teorin är betonandet 
av en decentraliserad polisorganisation som jobbar närmare 
lokalsamhället. Förespråkare för perspektivet menar att informell 
social kontroll har större betydelse än polisens formella reaktiva 
arbete och argumenterar därför för att invånare och aktörer 
utanför polis och rättsväsende ska involveras i det brottspreven
tiva arbetet. Tanken är att den informella sociala kontrollen ökar 
om medborgare blir mer delaktiga i polisens arbete eftersom de 
då får ett större intresse för att upprätthålla ordning i sitt lokal
område.39 

Community policing i praktiken
Den gemensamma nämnaren för arbetsmetoder som utgår 
från community policing är att polisen inte enbart bör reagera 
på brott som redan skett utan även fokusera på att förebygga 
kriminalitet och öka befolkningens trygghet.40 Utgångspunkten i 
arbetsmetoden kan sägas vara följande:

35 Se bl.a. Braga m.fl. 1999, Mazerolle m.fl. 2000 och Weisburd & Green 1995 i 
Weisburd m.fl. 2012.

36 Se bl.a. Baker och Wolfer 2003 i Weisburd m.fl. 2012.
37 Se bl.a. Tuffin m.fl. 2006 i Weisburd m.fl. 2012.
38 Weisburd m.fl. 2012. 
39 Brå 2016a, Myhill 2012, Skogan 2006b. 
40 Se bl.a. Brå 2016a, Development Services Group 2010, Forrest m.fl. 2005, 

Kyle & Schafer 2016, Mackenzie & Henry 2009, Ratcliffe 2008, Skogan 2006a, 
Weisburd & Eck 2004.
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• Ett lokalt förankrat arbetssätt.

• Fokus på bakomliggande orsaker till kriminalitet och priori
tering av förebyggande snarare än reaktiva arbetsmetoder. 

• Samverkan med lokala aktörer och invånare både vad gäller 
problembeskrivningar och utvecklande av åtgärder.

• Betonandet av en bred polisfunktion som går utöver traditio
nellt polisiära åtaganden i sitt övergripande fokus på trygghet 
och ökad livskvalitet. 

För att implementeringen av COP ska lyckas krävs bland annat 
att polisorganisationen är engagerad, kunnig och införstådd med 
metoden och accepterar att det krävs omfattande omorganise
ringar för att realisera den. Community engagement måste vara 
en del av kärnverksamheten och polisen måste vara beredd att 
verkligen låta medborgarna delta i den förebyggande processen. 
Därutöver behövs tillräckliga resurser, samt god kommunikation 
mellan polisen, medborgarna och andra aktörer. Polisen bör hel
ler inte underskatta betydelsen av tidigare problematiska relatio
ner med medborgare, till exempel i särskilt utsatta områden.41 

Effekter av att arbeta utifrån COP
Generellt sett är det svårt att utvärdera effekter av arbetssätt som 
community policing, eftersom man ofta sätter in många åtgär
der och det sällan går att säga vilken komponent i arbetssättet 
som ger en viss effekt.42 Efter att ha gått igenom en stor mängd 
forskningsstudier om COP från främst Storbritannien och USA 
drar Andy Myhill dock slutsatsen att det finns starka belägg för 
att lokalsamhällets förtroende för polisen och relationerna mellan 
polisen och lokalsamhället förbättras genom COP. Enligt Myhill 
finns det visst stöd – om än inte lika starkt som när det gäller 
förtroende för polisen – för att COP leder till en ökad känsla 
av trygghet och minskade ordningsstörningar.43 Gill m.fl. drog 
liknande slutsatser i en systematisk metastudie av COP:s effek
ter. De kunde visa på positiva effekter på medborgares nöjdhet, 
upplevelse av ordningsstörningar och förtroende för polisen, men 
menade – i motsats till Myhill – att begränsade effekter uppvisats 
när det gällde effekter på medborgarnas oro för brott.44 Det finns 
inte heller, enligt forskningen, några säkra belägg för att COP 
fungerar brottsförebyggande, även om det finns indikationer på 
att så kan vara fallet.45 

41 Bain m.fl. 2014, Brå 2016:20, Bullock 2010, Flanagan 2008, Myhill 2012,  
Rix m.fl. 2009, Socialstyrelsen 2012. 

42 Brå 2016a. 
43 Myhill 2012. 
44 Gill m.fl. 2014. 
45 Gill m.fl. 2014, Grekul & Thue 2013, Myhill 2012. 
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Likheter och skillnader mellan community  
policing och problemorienterat polisarbete
Community policing och problemorienterat polisarbete har vissa 
gemensamma drag. Båda arbetsmetoderna bygger på att sam
hället och lokalinvånarna involveras i processen att definiera 
problem och åtgärder. POP är emellertid inte beroende av att 
medborgarna är delaktiga i arbetet med de identifierade pro
blemen i samma utsträckning som COP. Vidare fokuserar båda 
metoderna på den underliggande orsaken till ett visst problem 
snarare än att arbeta reaktivt när problemet redan har inträffat.46 
Forskningen om båda arbetssätten betonar även vikten av att 
arbetssättet implementeras väl inom polisen och lyfter upp flera 
potentiella problem med implementeringen.47 Samtidigt under
stryks att implementering tar tid och att man inte kan förvänta 
sig effekter förrän efter flera år.48 

Brå har dessutom problematiserat kombinationen av de båda 
arbetsmodellerna och menar att implementeringen kan vara 
problematisk, eftersom lokalinvånarnas problembild inte alltid 
överensstämmer med den problembild som framkommer genom 
problemorienterat polisarbete.49 

Internationella erfarenheter av effekter  
av kombinerat POP- och COP-arbete
På senare tid finns ett handfull internationella exempel där COP 
och POP har kombinerats. Till exempel har arbetet med neigh
bourhood policing i England och Wales inslag från både POP 
och COP. Även polisen i New York har tagit efter konceptet med 
neighbourhood policing. I en förstudie av arbetet i England och 
Wales kunde Quinton och Morris se vissa positiva effekter på 
förtroendet för polisen, medborgarnas upplevelser av brottslighe
ten och oro för brott.50 Samtidigt uppmärksammas i forskningen 
flera implementeringsproblem och svårigheter kopplade till i 
vilken grad polisen låter medborgarna vara delaktiga i arbetet.51 

Ett annat exempel där POP och COP har kombinerats finns i 
Israel, där polisen utgår från trygghetsundersökningar i befolk
ningen och kriminalstatistik för att identifiera vilka problem 
de bör arbeta mot på lokal nivå. Arbetet håller just nu på att 

46 Clarke & Eck 2005, Cops Office 2014, Greene 2000, Myhill 2012, Quinet m.fl. 
2003, Ratcliffe 2008, Scott 2000. 

47 Se bl.a. Bain m.fl. 2014, Brown & Scott 2007, Brå 2016:20, Bullock 2010, 
Flanagan 2008, Knutsson & Søvik 2005:1, Myhill 2012, Rix m.fl. 2009.

48 Jfr Socialstyrelsen 2012, Statskontoret 2018:18. 
49 Brå 2016a. 
50 Quinton och Morris 2008. 
51 Brå 2016a, Fisher & Ritchie 2015, Simmonds 2014. 
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utvärderas, men förstudier tyder på att arbetet har fått positiva 
effekter.52 

Effekter av COP och POP ur ett nordiskt perspektiv
Eftersom en majoritet av de studier som har gjorts om effekter 
av COP och POP är brittiska eller amerikanska, väcks frågan 
om resultaten kan överföras till andra kontexter. Till exempel 
kan resultaten problematiseras ur ett nordiskt perspektiv, där 
forskning visat att en synlig polis inte alltid uppfattas som en 
trygghetsmarkör utan ofta förknippas med att något farligt är 
på gång.53 Ett annat exempel är Kääriäinens enkätstudie bland 
finländska medborgare, som visade att polisens bemötande inte 
verkade ha någon effekt på förtroendet. Enligt Kääriäinen skulle 
medborgarnas höga förtroende för polisen i de nordiska länderna 
snarare kunna förklaras med generellt högt förtroende för sam
hällets institutioner än med hur polisen har agerat i mötet med 
medborgarna.54

52 Laufman-Gavri & Hasisi 2018. 
53 Holmberg 2004 i Kääriäinen 2008, se även Brå 2011:13, Millie 2010. 
54 Kääriäinen 2008. 
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Del 1 – Utvärdering av 
medborgarlöftesprocessen 
Enligt polisens metodstöd för medborgarlöftena ska medbor
garlöftesarbetet läggas upp enligt ett kunskapsbaserat arbetssätt 
och bygga på samverkan, kommunikation och problemorienterat 
polisarbete i kombination med grundtankarna från community 
engagement in policing.55 Figur 1 nedan visar de olika delmomen
ten i modellen. Kapitlen i den här delen utgår, i den mån det är 
möjligt, från modellen såsom den beskrivs i figur 1. Delmomen
ten går ofta in i varandra, eftersom de är tätt sammankopplade 
och eftersom modellen är dynamisk och delmomenten ska 
an passas utifrån de lokala förutsättningarna. 

Figur 1. Medborgarlöftesmodellen.

* Lokala förutsättningar avgör när
 medborgardialog/-er genomförs.

Initiera samverkan

Medborgardialog*

Medborgardialog*
Gemensam lägesbild

Problembeskrivning
och orsaksanalys

Samverkansöverenskommelse

Aktivitetsplanering

Genomförande

Återkoppling

Uppföljning

Formulera och
kommunicera medborgarlöften

Medarbetardialog
– VAD?

Lokal lägesbild

Medarbetardialog
– HUR?

Problemorienterat polisarbete

Kommunikation

Sam
verkan

Källa: Polismyndigheten 2016a.

55 Läs mer om modellens grundpelare i rapportens bakgrundskapitel.
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Flera av momenten ingår sedan tidigare i den samverkanspro
cess som styrt polisens och kommunens samverkansarbete sedan 
2010. Störst fokus i den här delen är därför på de nya elementen 
i modellen – medarbetardialog, medborgardialog, formulering 
och kommunicering av medborgarlöften samt genomförande av 
det operativa arbetet. Även andra delar av samverkansproces
sen kommer dock att beskrivas, för att polisens och kommuner
nas arbete med medborgarlöftena ska sättas i ett sammanhang. 
Resultaten kommer inte att redovisas på områdesnivå förutom i 
vissa fall. Syftet är snarare att ge en helhetsbild av vad som har 
fungerat bra respektive mindre bra i medborgarlöftesarbetet i 
de studerade områdena, och hur medarbetare, medborgare och 
samverkansparter överlag har upplevt arbetet. 

Polisens metodstöd utgör grunden för hur processen utvärderas. 
Metodstödet för medborgarlöftena vänder sig i första hand till 
kommunpoliser och lokalpolisområdeschefer men också till kom
munikatörer och kommunala aktörer.56 Det är alltså i huvudsak 
polisens arbete med medborgarlöften som står i fokus, men även 
kommunernas arbete redovisas i viss utsträckning. 

Varje kapitel inleds med en kort beskrivning av syftet med delmo
mentet och hur polisen ska arbeta enligt modellen. Därefter följer 
en sammanfattning av de resultat som redovisas i kapitlet. Till 
sist redovisas hur momentet genomfördes och berörda aktörers 
erfarenheter och synpunkter på genomförandet. 

Samverkan mellan polis och kommun 
Det första steget i medborgarlöftesmodellen, liksom i samver
kansprocessen, är att polisen, kommunen och eventuellt andra 
lokala aktörer initierar samverkan. Detta görs genom att par
terna påbörjar en dialog, att beslut tas om att de ska samverka 
i en övergripande samverkansöverenskommelse och att struktur 
och förutsättningar för detta skapas. Denna struktur fördjupas 
sedan under den pågående processen. Syftet med samverkan är 
att uppnå ett effektivare trygghetsskapande och brottsförebyg
gande arbete genom att polis, kommun och andra aktörer i 
lokalsamhället samordnar sina insatser.57 

Det här kapitlet beskriver kortfattat hur samverkansarbetet, 
inklusive initieringen av samverkan och upprättandet av samver
kansöverenskommelser, har fungerat i de studerade områdena. 
Kapitlet bygger på intervjuer med poliser och kommunrepresen
tanter samt på en genomgång av samverkansdokument. 

56 Polismyndigheten 2016a.
57 Jfr Brå 2016a. 
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Figur 2. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på samverkan. 
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Källa: 
Polismyndigheten 2016a.

Samverkan enligt medborgarlöftesmodellen
Enligt polisens metodstöd för medborgarlöften bör en rad förut
sättningar för arbetet säkerställas vid initieringen av samverkan.58 
I detta stadium ska även arbetet med samverkansöverenskommel
serna påbörjas.59 

Sammanfattning av hur samverkan fungerat
Fungerat bra

• Samverkan mellan polis och kommun förbättrades efter 
hand i de områden där kommunen deltog i medborgar
löftesarbetet. 

• Polisen och kommunerna följde i stora drag metodstödets 
rekommendationer för samverkan, bland annat vad gäller 
att avsätta resurser och tydliggöra roller.

Fungerat mindre bra

• Samverkansarbetet var trögstartat på grund av avsaknad 
av tidigare fungerande samverkan, minskad polisnärvaro i 
kommunerna och skepsis inom kommunerna till de polis
initierade medborgarlöftena.

• I ett av de studerade områdena valde kommunen att inte 
delta i arbetet med medborgarlöften. 

• Samverkansöverenskommelserna fastställde att polis och 
kommun skulle samverka och oftast hur detta skulle gå 
till. Däremot reglerade överenskommelserna inte vilka 
problem polisen och kommunen skulle samverka kring.

58 T.ex. att samverkan överensstämmer med styrdokument och verksamhetsmål, 
att tidsramar sätts upp, att resurser avsätts, att roller klargörs, att styrgrupp och 
samordnare utses, att polisen och kommunen kompetenssäkrar med stödteam 
och att de påbörjar en kommunikationsplan.

59 Jfr Brå m.fl. 2016. 
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Upplevelser av samverkan

• Kommunpolisfunktionen var uppskattad av kommunerna.

• Vissa kommunrepresentanter var till en början irriterade 
över att polisen dikterade villkoren för medborgarlöftena. 

Samverkan – genomförande
Samverkan mellan polisen och kommunen genomfördes främst 
genom kommunpoliserna och representanter för kommunerna i 
de studerade områdena. I alla områden fanns också någon form 
av styrgrupp för samverkan kring brottsförebyggande frågor. 
Vilka funktioner inom polisen och kommunen som utgjorde styr
grupperna skiljde sig dock åt en hel del.60

Hur har samverkan fungerat?
Tidigare haltade samverkan i de studerade områdena
I alla fyra områden i Brås studie kan samverkan mellan polis och 
kommun beskrivas som omstartad. För några år sedan fanns 
i områdena ett aktivt samverkansarbete i brottsförebyggande 
arbete, men av olika skäl stagnerade det strategiska samverkans
arbetet. Ofta berodde detta, enligt intervjuade kommunrepresen
tanter, på brist på resurser inom polisen. Kommunala företrädare 
kritiserade polisen för att inte ha varit tillräckligt närvarande i 
deras område och ibland svåra att få tag på i samverkansfrågor. 
Samtidigt nämnde intervjuade poliser att även kommunen på 
vissa håll haft svalt intresse i samverkansfrågor och att nyckelper
soner inom kommunerna slutat på sina poster. Under 2015–2016 
hade inget av områdena någon riktig organisation för brottsföre
byggande arbete,61 även om enskilda medarbetare från polis och 
kommun fortsatte att samarbeta i specifika frågor. 

(Åter)initieringen av samverkan var trögstartad ...
I samband med polisens omorganisation 2015 och införandet 
av medborgarlöften ökade kraven på lokalpolisområdena att 
samverka med kommunerna.62 Mot bakgrund av detta initierades 
samverkan mellan polis och kommun på nytt i de fyra studerade 
områdena under 2016–2017, och nya organisationer för det 
brottsförebyggande arbetet skapades. Inom kommunerna fanns 
det vid den tidpunkten inga utsedda samordnare för det brottsfö
rebyggande arbetet, så i tre av områdena fick kommunpoliserna 
till en början samverka med högre chefer inom kommunerna. 

60 Se bilaga 2 för mer information om hur samverkan organiserades.
61 Se bilaga 1 metod, för en diskussion om hur detta kan ha påverkat Brås  

utvärdering av medborgarlöften.
62 Ju 2012:16/2014/51, Ju 2012:16/2013/13.
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Samordnare anställdes dock i flera av områdena medan utvärde
ringen pågick.63 

I ett område beslutade kommunen att inte teckna något medbor
garlöfte med polisen, vilket av en kommunrepresentant förklara
des med att arbetet med medborgarlöften är framtaget av polisen 
och inte ingår i kommunens styrsystem. Beslutet medförde att 
polisen fick genomföra medborgarlöftesarbetet utan kommunen. 
I det området är det därmed enbart polisens arbete med medbor
garlöftena som kunnat utvärderas. 

Inte heller i de övriga tre områdena var samverkan friktionsfri. 
I ett av områdena, där kommunpolitikerna upplevt att polisen 
dragit ner sina resurser, blev processen att få till stånd ett med
borgarlöfte långdragen. Efter många olika vändor – bland annat 
godkändes inte det första utkastet till medborgarlöfte av kom
munstyrelsen – undertecknades ett löfte våren 2017. Polisens 
metodstöd följdes dock i stora drag i de tre områdena och i takt 
med att arbetet fortskred. Två saker som emellertid ofta sakna
des i de studerade områdena var kommunikationsplaner samt 
stödteam med exempelvis controller och lokala underrättelse
samordnare. 

... men blev generellt sett bättre efter hand
Det fanns initialt en stor förhoppning om att samverkan mel
lan polisen och kommunen skulle bli bättre i och med med
borgarlöftena. Att samverkan faktiskt blivit bättre på grund av 
medborgarlöftesarbetet underströks i senare intervjuer. Poliser 
menade att medborgarlöftesarbetet medfört att kommunerna i 
högre utsträckning involverats i det brottsförebyggande arbetet. 
Om rådespoliser64 nämnde också att deras samarbete med olika 
förvaltningar, exempelvis med socialtjänsten, förbättrats. En 
bidragande orsak till den förbättrade samverkan beskrivs i inter
vjuer vara att det skapats ingångar till både polisen och kommu
nen i och med medborgarlöftesarbetet. I det område där kommu
nen valde att inte delta i medborgarlöftesarbetet uppnåddes heller 
ingen förbättrad samverkan mellan polis och kommun. 

Samverkansöverenskommelserna  
styr inte innehållet i samverkan
När samverkan mellan polisen och kommunerna återinitierades 
2016 blev en av de första uppgifterna för kommunpoliserna och 
kommunernas samordnare att skapa nya samverkansöverens
kommelser. I tre av områdena skrevs samverkansöverenskom
melser på under hösten 2016. Det fjärde området hade inte haft 

63 Se bilaga 2 för kommunernas organisationer för brottsförebyggande arbete i 
samverkan med polisen i de fyra studerade områdena.

64 Se bilaga 2 för en beskrivning av områdespolisernas funktion. 
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någon samverkansöverenskommelse på några år, och tog inte 
fram någon ny överenskommelse förrän efter att medborgarlöftet 
skrivits på. 

I tre av områdena bestod samverkansöverenskommelserna av ett 
kort dokument där det konstaterades att polisen och kommunen 
skulle samverka för att öka tryggheten och förebygga brottslighe
ten. Dokumenten inkluderade bland annat – väldigt kortfattat – 
hur samverkan skulle organiseras, dokumenteras och följas upp. 
Det nämndes även att medborgarlöften skulle undertecknas och 
att åtgärder för samverkan skulle specificeras i åtgärdsplaner eller 
handlingsplaner. Övriga delar var dock bristfälliga: det saknades 
orsaksanalys, mål och kompletterande dokument i samtliga över
enskommelser, och några överenskommelser saknade tids ramar 
och uppgift om vilka områden som polisen och kommunen 
prioriterade att samverkan kring. Handlings eller åtgärdspla
nerna togs i de flesta fall fram långt efter att medborgarlöftena 
undertecknats. Endast i det område där kommunen inte var med 
i medborgarlöftet utarbetades en mer omfattande samverkans
överenskommelse. 

Synpunkter och erfarenheter av samverkan
Kommunala representanter initialt  
skeptiska till medborgarlöftena
Kommunrepresentanterna uppfattade det som positivt att det nu 
fanns utsedda personer inom polisen – kommunpoliser – att sam
verka med. Vissa kommunrepresentanter var dock skeptiska till 
själva medborgarlöftena till en början. Särskilt fanns det en irrita
tion över att polisen ”dikterade” villkoren för samverkan med en 
modell som kommunerna inte hade kunnat påverka. På ett par 
håll upplevde kommunala företrädare också att polisen förvän
tade sig att kommunen skulle ta ett huvudansvar för medborgar
löftesarbetet redan från början – trots att polisen initierat arbetet. 
Även flera intervjupersoner inom polisen tyckte att initieringen av 
medborgarlöftesarbetet kändes underlig, eftersom kommunerna 
rakt av förväntades ”köpa” en modell som tagits fram av polisen. 

Efter hand kom de kommuner i studien som deltog i medbor
garlöftesarbetet att se mer positivt på medborgarlöftesmodellen. 
Även om det i flera fall fanns brister i samverkan mellan polisen 
och kommunen, upplevdes samverkan därmed generellt sett som 
något positivt. 

Medarbetardialoger 
Syftet med medarbetardialogerna är att få medarbetarna mer 
delaktiga, i verksamheten generellt och i processen med medbor
garlöften specifikt. Medarbetardialogerna utgör vidare ett viktigt 
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underlag till polisens lokala lägesbild och för att kunna ta fram 
medborgarlöften. 

Figur 3. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på medarbetardialoger.

* Lokala förutsättningar avgör när
 medborgardialog/-er genomförs.

Initiera samverkan
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Sam
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Källa: 
Polismyndigheten 2016a.

Kapitlet utgår från observationer av genomförda medarbetar
dialoger, en enkät som delades ut till samtliga ingripandepoliser 
och områdespoliser i de fyra studerade områdena under hösten 
2017,65 samt intervjuer med poliser på olika nivåer. I två av 
områdena genomförde även kommunerna medarbetardialoger, 
vilket berörs kort i slutet av kapitlet. Den delen baseras på inter
vjuer med kommunrepresentanter och kommunpoliser. 

Medarbetardialoger enligt medborgarlöftesmodellen
Eftersom polisens metodstöd endast reglerar polisens verksam
het specificeras endast att polisen ska ha medarbetardialoger och 
inte att kommunen också kan ha dialoger med sina medarbetare. 
Dialogerna ska ledas av gruppcheferna och äga rum i grupper där 
medarbetarna, utifrån sin kompetens och erfarenhet, bidrar med 
sin kunskap till lokala lägesbilder och aktivitetsplaner. 

Dialoger ska hållas både om vad som är problemet i en aktuell 
kommun och hur polisen kan arbeta med dessa problem. De olika 
dialogerna bör göras vid två olika tillfällen. Under ”vaddialogen” 
föreslås bland annat att gruppcheferna ger information om poli
sens styrmodell och verksamhetsidé, medborgarlöftesmodellen 
och medarbetarnas roll i arbetet med medborgarlöften, samt en 
uppföljning av tidigare lägesbild. Med hjälp av detta underlag får 
medarbetarna vara med och identifiera lokala problem, ta fram 
en lokal lägesbild, prioritera fokusområden och diskutera pro
blemens orsaker. Under ”hurdialogen” får medarbetarna sedan, 

65 Sammanlagt lämnades enkäten ut till cirka 190 ingripandepoliser och områdes-
poliser. Av dessa svarade 149 poliser på enkäten. Mer om enkäten finns i bilaga 
1 metod. Mer om områdespolisernas och ingripandepolisernas funktioner finns i 
bilaga 2. 
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med hjälp av relevant underlag (se figur 4), vara med i att ta fram 
aktiviteter, mål och uppföljning för medborgarlöftena.

Figur 4. Medarbetardialogens syfte och innehåll.

Uppföljning av
tidigare läges-
bild och med-
borgarlöften

Medborgardialog
Gemensam lägesbild
Gemensamma fokusområden
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Lägesbild

Dialog om HUR:
Aktivitetsplanering

Medarbetargrupp/Arbetsgrupp för medborgarlöfte

Information till alla medarbetare

Källa: Polismyndigheten 2016a.

I rutan nedan listas kvalitetskriterier som finns i polisens metod
stöd för genomförandet av medarbetardialogerna. Det här kapit
let utgår till stor del från dessa kriterier. 

Kvalitetskriterier för genomförandet av medarbetardialogerna

Kriterier för vad-dialog

a) Alla medarbetare 
erbjuds möjlighet att delta 
i dialogen

b) Medarbetarna formule-
rar och ger uttryck för sin 
kunskap och erfarenhet 
inom ramen för de lokala 
lägesbilderna

c) Resultatet av dialogen 
återkopplas till berörda 
medarbetare

Kriterier för hur-dialog

a) Arbetsgruppen får till-
gång till relevant underlag

b) Aktiviteterna kopplas till 
relevanta prestationer och 
mål som går att följa upp

c) Aktiviteterna bedöms 
rimliga att genomföra

d) Resultatet av dialogen 
återkopplas till berörda 
medarbetare

Övergripande kriterier

a) Struktur och tydligt 
syfte

b) Reflektion med fokus 
på utveckling av verksam-
heten

c) Återkoppling

Sammanfattning av medarbetardialoger
Fungerat bra

• De flesta medarbetare fick delta i ”vad”dialogerna, bidra 
till lägesbilden och framföra sina åsikter. 

Fungerat mindre bra

• Flera områden höll inte ”hur”dialoger i enlighet med 
medborgarlöftesmodellen. 

• Gruppcheferna, som höll i dialogerna, var inte tillräckligt 
informerade om dialogens syfte och genomförande.
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• Dialogerna var ofta enkla och saknade i flera fall underlag, 
diskussioner utifrån orsaksanalys, framtagande av mål och 
uppföljning.

• Resultatet från medarbetardialogerna återkopplades sällan 
till medarbetarna.

• Medarbetarna förstod inte alltid att de deltagit i en  
medarbetardialog. 

Upplevelser av medarbetardialogerna

• De flesta medarbetare som svarat att de deltagit i en 
medarbetardialog var positiva till dialogerna och upplevde 
att syftet framgick. I tre områden upplevde medarbetarna 
också att det framgick hur de kunde påverka processen. 

• Hälften av polisens medarbetare kände sig mer delaktiga 
till följd av medarbetardialogen. 

• Många ingripandepoliser var initialt skeptiska till med
arbetardialogerna, men attityden blev mer positiv efter 
hand.

• Poliser och kommunrepresentanter var positiva till att 
kommunerna höll medarbetardialoger. 

Medarbetardialogernas genomförande
Formen för medarbetardialogerna varierade något i de fyra områ
dena. Vanligast var att medarbetardialogerna skedde i samband 
med ordinarie arbetsplatsträffar och leddes av gruppcheferna. 
I ett område hölls vad och hurdialogerna istället under två 
heldagar för samtliga anställda i lokalpolisområdet. I detta fall 
koordinerades dagarna av kommunpoliser i lokalpolisområdet, 
men enskilda gruppövningar hölls av gruppchefer. Kommunernas 
dialoger genomfördes i form av möten med nyckelpersoner inom 
de kommunala förvaltningarna. 

Hur har medarbetardialogerna fungerat?
Medarbetarna fick delta i vad-dialogerna  
och bidra till lägesbilden 
Medabetardialoger med fokus på vad som är problemet genomför
des i samtliga fyra områden. Så gott som alla arbetsgrupper med 
områdespoliser och ingripandepoliser (IGpoliser) – med något 
undantag – erbjöds att närvara. Tre av områdena i studien tog 
även med utredargrupper i sina medarbetardialoger. Även övrig 
personal deltog i ett av områdena. Medarbetare från andra grup
per, såsom utredare och receptionspersonal, upplevdes i många fall 
ha tillfört något extra, eftersom de träffar många människor och 
har delvis andra kunskaper än poliser i yttre tjänst. 



39

Brå rapport 2018:14

Enligt Brås observationer fick medarbetarna möjlighet att fram
föra sina åsikter under dialogerna, då samtalsledarna oftast var 
lyhörda och medarbetarna för det mesta delades upp i små
grupper. De allra flesta IG och områdespoliser som svarade 
på medarbetarenkäten tyckte också att samtalsledarna lyssnat 
på dem. Överlag har medarbetarna därmed fått bidra till de 
lokala lägesbilderna under vaddialogerna. Ofta handlade vad
dialogerna just om informationsinhämtning från medarbetarna, 
medan medarbetarna fick mindre information om dialogens syfte 
och roll. Orsakerna bakom de identifierade problemen diskutera
des endast i begränsad omfattning. 

Hur-dialogerna följde inte metodstödets rekommendationer
Hurdialoger genomfördes i två av de studerade områdena. I ett 
område hölls dock hurdialogerna innan medborgardialogerna 
och en gemensam problembild tagits fram med kommunen. I ett 
tredje område hade man istället för hurdialoger en pågående 
diskussion i arbetsgrupperna om hur man skulle arbeta med 
medborgarlöftena. Ett område hade inga hurdialoger över huvud 
taget, vilket kritiserades i intervjuerna: 

”Först får medarbetarna tycka till om medborgarlöften och 
ta fram lokala lägesbilder, och sedan hör man inget mer om 
det innan medborgarlöftet är påskrivet och klart. Det vore 
kanske en idé för att få ytterligare med den yttre personalen 
på tåget att man skickar tillbaka bollen igen på remiss efter 
att medborgarna har fått tycka till och att man säger att så 
här tänkte vi formulera medborgarlöftet, vad tycker ni om 
det? Då kanske vi skulle kunna få tycka till igen om det då, så 
att det blir lättare för oss att verka.” (Polis)

Under hurdialogerna saknades ofta en diskussion om orsa
ker till problemen och när val av aktiviteter diskuterades gick 
de inte närmare in på varför dessa åtgärder valdes eller om de 
skulle vara rimliga att genomföra. I stället verkade medarbetarna 
många gånger välja åtgärder utifrån vad de brukade arbeta med. 
Målet för arbetet och uppföljningen av det diskuterades oftast 
inte heller under hurdialogerna. Under de hurdialoger som 
genomfördes, innan lägesbilder tagits fram och medborgardialo
ger utförts, saknades dessutom relevanta underlag (bl.a. lägesbil
der, resultat från medborgardialoger och styrdokument).

Gruppcheferna viktiga för dialogens kvalitet
I medarbetarenkäten uppgav 84 procent av medarbetarna att 
gruppchefen signalerade att dialogen var viktig. Enligt observa
tionerna varierade dock engagemanget under medarbetardialo
gerna. Drivande gruppchefer fick igång engagerade diskussioner 
i sina medarbetardialoger. I grupper där gruppcheferna föreföll 
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mer oengagerade och mindre insatta, intog medarbetarna istället 
en mer avvaktande, konfliktsökande eller skämtsam hållning till 
medarbetardialogen. Enligt intervjuerna var en bidragande orsak 
till att gruppcheferna var oinsatta i medarbetardialogernas syfte 
att de inte fick med sig tillräckligt bra information från kom
munpoliserna. Kommunpoliserna fick därmed inte heller tillbaka 
ett tillräckligt bra underlag från gruppcheferna, vilket påverkade 
kvaliteten i dokumentationen av medarbetardialogerna.

Svag återkoppling från medarbetardialogerna 
Enligt intervjuerna fick medarbetarna i de fyra områdena ingen 
återkoppling från dialogtillfällena. I medarbetarenkäten svarade 
en tredjedel att de fått återkoppling på vad som framkom i med
arbetardialogerna i deras lokalpolisområde. Det varierade dock 
mellan områdena, från två tredjedelar till sex procent. Skillnaden 
kan bero på att några poliser tolkade de färdigformulerade löf
tena som en slags återkoppling på medarbetardialogerna. 

Många förstod inte att de deltagit i en medarbetardialog
Knappt hälften av de poliser som svarat på medarbetarenkäten 
uppgav att de deltagit i en eller flera medarbetardialoger. Det 
är betydligt färre än vad som rimligtvis borde vara fallet. Att 
poliserna inte förstått att de deltagit i en medarbetardialog skulle 
kunna bero på att ordet ”medarbetardialog” inte använts så 
mycket i flera av de dialoger som Brå observerade, att även andra 
former av lägesbilder diskuterades, eller på att begreppet medar
betardialog inte var tillräckligt väl etablerat inom polisorganisa
tionen.

Synpunkter och erfarenheter av medarbetardialogerna
Medarbetarna tyckte att syftet med dialogen framgick 
Av de poliser som i medarbetarenkäten svarat att de deltagit i 
en medarbetardialog tyckte de flesta – sju av tio – att dialogen 
som helhet var ganska eller mycket bra.66 Trots att knapphändig 
information gavs om dialogernas syfte i de observerade dialo
gerna, tyckte 80 procent att det framgick på ett tydligt sätt varför 
medarbetardialogen hållits. I tre av områdena upplevde de allra 
flesta även att det framgått på ett tydligt sätt hur medarbetarna 
kunde påverka medborgarlöftesarbetet genom dialogerna. I det 
fjärde området – där det också fanns många medarbetare som 
inte förstått att de deltagit i en medarbetardialog – var det endast 
40 procent som instämde i att det framgick hur medarbetarna 
kunde påverka medborgarlöftesarbetet genom dialogen.

66 Frågan gällde den senaste dialog de svarande deltagit i.
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Hälften av medarbetarna kände  
sig mer delaktiga efter dialogerna
Drygt hälften av poliserna i medarbetarenkäten som svarat 
att de deltagit i en medarbetardialog uppgav att de kände sig 
mer delaktiga i lokalpolisområdets medborgarlöftesarbete tack 
vare dialogen. Det varierade dock en del mellan områdena och 
återspeglade en allmän nöjdhet hos medarbetarna med hur 
medarbetardialogerna utförts och återkopplats. En lägre grad av 
delaktighet verkar därför ha att göra med dålig återkoppling av 
resultaten av dialogerna, att hurdialogen (aktivitetsplaneringen) 
ibland hoppades över och att syftet med dialogerna inte framgick 
för medarbetarna. 

Attityden till medarbetardialogerna blev mer positiv efter hand 
I intervjumaterialet och under observationerna framkom blan
dade attityder till medarbetardialogerna. Några intervjuade IG 
och områdespoliser påpekade att det var bra att medarbetardia
logerna gav ”vanliga” poliser en möjlighet att påverka sitt arbete. 
Andra tyckte att dialogerna var slöseri med tid: 

”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 dela 
upp grupper på eftermiddagen 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 tän
ker bara, ”my lord”.” (Ingripandepolis)

Denna, mer renodlat negativa attityd framfördes främst i inter
vjuer med IGpoliser i ett tidigt skede i projektet, i områden där 
resursläget upplevdes vara svårast. Vissa IGpoliser förstod inte 
heller varför de skulle delta i medarbetardialoger om brottsfö
rebyggande arbete, som de menade sköttes av områdespoliser. I 
Brås medarbetarenkät framkommer det att relativt nyanställda 
poliser67 var något mer positiva till medborgarlöftesreformen och 
i högre utsträckning svarade att medborgarlöftesarbetet enga
gerade dem. Flera poliser som arbetat ett längre tag gav istället 
uttryck för en slags trötthet och uppgivenhet inför försöken att 
inkludera medarbetarna i processen: ”sådana här möten har vi 
alltid haft, men det leder aldrig till någonting”.

67 Poliser som arbetat i upp till två år som polis.
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Bilden från medarbetarenkäten och senare intervjuer vittnar 
dock om att attityden till medborgarlöftesarbetet generellt sett 
bland medarbetarna blivit mer positiv med tiden. I intervjuer 
som genomfördes senare i processen framhöll flera poliser att 
det främst handlade om en initial skepsis mot medborgarlöftena. 
Denna skepsis kan ha haft sin grund i okunskap om medborgar
löftesmodellen, men var också, enligt vissa, ett led i en generell 
misstro mot allt som hade med Polismyndighetens omorganisa
tion att göra.

Medarbetardialogerna svårare  
än kommunpoliserna förväntat sig
Flera av kommunpoliserna var självkritiska när det gällde hur 
medarbetardialogerna genomfördes. Dialogerna krävde mer 
tid och planering än vad både de själva och andra förstått från 
början. Kommunpoliserna tyckte att de själva borde ha arbetat 
mer med att förankra medarbetardialogerna och medborgarlöf
tesarbetet hos gruppcheferna och medarbetarna. En kommun
polis påpekade att det hade varit bra om hen deltagit mer under 
själva dialogerna för att öka delaktigheten och förståelsen för 
medborgarlöftesarbetet. Flera kommunpoliser var även kritiska 
till kommunikationen mellan dem själva och gruppcheferna kring 
medarbetardialogerna – både när det gällde upplägg och resultat 
av dialogerna. Kommunpoliserna betonade därför att de till nästa 
omgång medarbetardialoger bland annat skulle lägga mer tid på 
att förankra dialogerna hos gruppcheferna. 

Kommunernas dialoger upplevdes positivt
De medarbetardialoger som hölls av kommunala företrädare 
hade form av ”vaddialoger” där fokus var att få en bild av 
medarbetarnas lägesbild. Att ”hurdialoger” inte genomförts 
förklaras med brist på tid. Brå har inte observerat kommunernas 
dialoger och kan inte bedöma kvaliteten. I intervjuerna med poli
ser och kommunrepresentanter framkom dock enbart positiva 
åsikter om att kommunen haft medarbetardialog. 

Medborgardialoger 
Medborgardialogerna syftar till att få en bättre bild av den lokala 
(o)tryggheten genom att medborgarna får dela med sig av sina 
upplevelser av den lokala problembilden, men också att stärka 
relationerna mellan medborgare och polis samt att öka medbor
garnas förtroende för polisen. 

Det här kapitlet baseras på intervjuer med poliser, kommunrepre
sentanter och medborgare, samt på observationer av genomförda 
medborgardialoger. I samband med observationerna gjordes även 
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Figur 5. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på medborgardialoger.
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en enkätstudie med medborgare som deltagit i medborgardialo
gerna.68

Medborgardialoger enligt medborgarlöftesmodellen
Innan medborgardialogerna ska genomföras bör, enligt metod
stödet, ansvariga personer inom polis och kommun utses. Därtill 
gäller det att tydliggöra syfte, mål, eventuella avgränsningar 
samt dialogernas roll i medborgarlöftesprocessen. I metodstödet 
betonas vikten av att göra en målgruppsanalys, för att nå de som 
inte brukar få komma till tals och ”ge fler medborgare möjlighet 
att delta i dialogen”. Frågorna bör engagera, vara öppna och for
muleras så att de kan dokumenteras och analyseras. Utöver detta 
ska medborgarnas påverkansmöjlighet på dialogerna och grad 
av delaktighet vara tydlig. Innan dialogens avslut ska polisen och 
kommunen dessutom informera medborgarna om den fortsatta 
processen med medborgarlöften. Det finns ett antal kvalitetskrite
rier för genomförandet av medborgardialogerna, vilka illustreras 
i rutan nedan. Det här kapitlet utgår till stor del från dessa krite
rier samt från övriga rekommendationer i metodstödet.

Kvalitetskriterier för genomförandet av medborgardialoger

a) Ämnen som tas upp för dialog ska medborgarna kunna påverka.
b) Dialogen präglas av tvåvägskommunikation, ett öppet och aktivt lyssnande 

samt strävar efter jämlika maktförhållanden mellan polis, kommun och 
medborgare.

c) Formen för medborgardialog är anpassad utifrån målgrupp och frågans art.
d) Resultatet av dialogen återkopplas till medborgare, medarbetare och 

samverkanspartner.

 

68 Sammanlagt observerades dialoger med 111 personer på offentliga platser, vid 
företagsbesök och i trappuppgångar. Därtill observerades två skolbesök och ett 
möte med äldre. I samband med dessa dialoger besvarades 118 enkäter. Mer 
om detta finns i bilaga 1 metod.
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Sammanfattning av medborgardialoger
Fungerat bra

• Enligt Brås observationer präglades dialogerna av ett 
öppet och aktivt lyssnande.

• Polisen och kommunrepresentanterna var överlag 
ödmjuka i sitt bemötande av medborgarna. 

• Dialogerna hade en bra spridning sett till kön och ålder.

Fungerat mindre bra

• Syftet med dialogen förmedlades ofta inte till de poliser 
och kommunanställda som höll i dialogerna. 

• 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 genom själva löftet. 

Upplevelser av medborgardialogerna 

• Medborgare som deltog i medborgardialoger var positiva 
till att polisen och kommunen höll medborgardialoger.

• Medborgarna upplevde att poliserna som höll i dialogerna 
var inlyssnande och respektfulla.

• Polis och kommun upplevde att resultaten av dialogerna 
var svåra att sammanställa. 

• Polis och kommun upplevde att samverkan i genom
förandet av dialogerna var en framgång. 

Medborgardialogernas genomförande
Medborgardialoger kan utföras på olika sätt. De fyra områdena 
hade medborgardialoger med sammanlagt mellan 90 och 350 
personer per område.69 Nedan listas de olika typer av medborgar
dialoger som användes i de studerade områdena och ungefär hur 
många medborgare som nåddes i respektive område. 

Kommunpoliserna var huvudansvariga för medborgardialogerna 
i samtliga fyra områden. Områdespoliser, gruppchefer eller polis
volontärer involverades också i arbetet i flera av områdena. 

69 Folkmängden i de studerade områdena varierade mellan cirka 9 000 och 
16 000 personer. Se tabell 6 i bilaga 1 metod. 
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Arbetet med medborgardialogerna genomfördes till stor del i 
samverkan med de kommunala samordnarna i de tre områden 
där kommunerna medverkade i medborgarlöftena.

Tabell 2. Typer av medborgardialoger i de studerade områdena.

Område
Enkät 

boende
Webb
enkät

Offentlig 
plats70 

Möte 
med 
äldre

Företags
besök

Skol
besök

Trapp
upp

gång71 

Totalt 
antal 

(cirka)

A X X X72 90
B X73 X74 X75 350
C76 X73 X72 X77 X 270
D X X78 280

 

Hur har medborgardialogerna fungerat?
Bristfällig information om medborgardialogens syften
Endast vid ett av de observerade tillfällena gav kommunpolisen 
övriga deltagare mer utförlig information om medborgardialo
gens syfte innan dialogen genomfördes. Under observationerna 
och i intervjuerna framgår det att medarbetarna ofta inte förstått 
att medborgardialogerna utöver att bidra till lägesbilden även 
syftar till att stärka relationerna mellan polisen och medborgarna 
och till att öka medborgarnas förtroende för polisen. I intervju
erna visade det sig även att medarbetarna ofta trodde att med
borgardialogerna skulle väga tungt i löftesformuleringen, även 
om så inte var fallet. 

Målgrupper valdes ofta utan målgruppsanalys
Trots att polisens metodstöd avråder från att ha ”alla” som 
målgrupp gick man i flera områden ut brett i medborgardialo

70 Dialoger på offentliga platser genomfördes genom att polis och kommun stod 
utanför exempelvis en mataffär eller på ett torg och ställde frågor till förbipasse-
rande. 

71 Trappuppgångsdialoger genomfördes i flerfamiljshus i socialt utsatta områden, 
genom att polisen knackade dörr.

72 Dialogen utgick från en enkät med fritextsvar. Företagarna fick i de flesta fall 
själva fylla i enkäten.

73 Dialogerna genomfördes genom att polis och kommun muntligen ställde två 
relativt öppna frågor om problem, otrygghet och prioriteringar.

74 Dialogen var ett öppet samtal mellan polis, kommun och en mindre grupp med-
borgare om problem, otrygghet och prioriteringar, samt en individuell övning där 
medborgarna fick fylla i en enkät.

75 Dialogerna genomfördes i smågrupper genom att polisen muntligen ställde ett 
antal relativt öppna frågor om problem, otrygghet och prioriteringar, samt genom 
att eleverna individuellt fick fylla i en enkät.

76 Dialogerna genomfördes genom att polisen muntligen ställde ett antal relativt 
öppna frågor om problem, otrygghet och prioriteringar.

77 Dialogen genomfördes i smågrupper.
78 Dialogen utgick från en enkät med framför allt fasta svarsalternativ. Medborgarna 

fick i de flesta fall själva fylla i enkäten.
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gerna. Flera underströk att de ville få en spridning på dialogerna 
vad gällde bland annat ålder och kön, för att på så sätt få en mer 
representativ lägesbild eller bättre kunna prioritera problemom
råden. I två områden valde kommunpoliserna att göra geogra
fiska avgränsningar till områden där de ansåg att det var särskilt 
angeläget att ha dialog. I de andra områdena fanns det inte några 
specifika områden som ansågs prioriterade, utan där var fokus 
istället på att få en geografisk spridning på dialogerna. 

Metoder som användes för att nå brett omfattade enkäter som 
skickades till kommuninvånare, enkäter på kommunernas webb
platser och dialoger på offentliga platser. För att kompensera för 
underrepresentation av vissa grupper riktades medborgardialoger 
i tre områden även till specifika grupper, såsom yngre eller äldre 
personer, företagare (som inte nödvändigtvis bor i området) och 
resurssvaga personer. Det gjordes dock ofta utan någon analys 
av hur målgruppen bäst kunde nås eller om det hade varit bättre 
att nå ut till andra målgrupper för att uppnå syftet med dialogen. 
Istället framhölls i intervjuer att polis och kommun i hög grad 
återanvände de typer av dialoger som de hade sett fungera  
i andra kommuner. 

Dialogerna nådde få 
Polis och kommun hade dialoger med en liten andel av invånar
na.79 De flesta medborgare nåddes genom dialoger på offentliga 
platser. Få personer svarade på enkäterna och på mötet som 
polisen och kommunen bjöd in till var uppslutningen mycket 
begränsad. Också trappuppgångsdialogerna och företagsbesöken 
nådde få personer, vilket kan förklaras med att dessa dialoger tog 
lång tid att genomföra. 

De personer som deltog i medborgardialogerna valdes ofta utan 
systematik. Enligt polisens och kommunernas sammanställningar 
och Brås observationer fick dialogerna dock en relativt bra sprid
ning vad gäller kön och ålder. Däremot finns inte underlag för 
att bedöma om polisen missade andra grupper som hade varit 
relevanta att ha medborgardialoger med. 

Trygghetsfrågor engagerade medborgarna mest
I två områden användes öppna frågeställningar som fokuserade 
på trygghet. I dessa dialoger ställde polis och kommun i flera 
fall ledande följdfrågor. En anledning till detta kan ha varit att 
många av poliserna ifrågasatte medborgarnas förmåga att ge en 
rättvisande lägesbild av problemen i området, och att de därför 
försökte ”styra” medborgarna att ta upp sådant som passade in 
i deras egen lägesbild. Två områden utgick istället från enkäter 

79  Folkmängd specificeras i bilaga 1, metod. 
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med frågor om problem som identifierats i medarbetardialogerna 
eller i den lokala lägesbilden.

Både poliser och medborgare upplevde att frågor om trygghet 
engagerade medborgarna mest: 

”Ja, det är nog trygghet. Det var nog utlösande, det var 
ganska tidigt, något som triggade igång att prata om det som 
händer här.” (Medborgare) 

Under observationerna och i enkätstudien med medborgare som 
deltagit i en dialog framkom att medborgarna hade svårare att 
svara på frågor om problem och polisens prioriteringar. Trygg
hetsfrågor fungerade å andra sidan sämre på barn och ungdomar, 
som hade svårt att förstå begreppets innebörd och som intog en 
försvarsställning till sitt bostadsområde. 

Envägskommunikation mer än tvåvägskommunikation
Istället för att karaktäriseras av tvåvägskommunikation, där både 
polis eller kommunrepresentant och medborgare fick ge sin bild 
av problemen, handlade merparten av medborgardialogerna sna
rare om att polisen försökte inventera medborgarnas bild. Under 
trappuppgångsdialogerna, skolbesöken och på mötet med äldre 
hade medborgarna dock större möjlighet att ställa frågor, sam
tidigt som poliserna och kommunrepresentanterna kunde svara, 
kommentera, ställa följdfrågor och utveckla det medborgarna 
förde fram. Ju mindre grupperna var, desto större möjlighet fanns 
till fördjupade diskussioner. 

Möjligheten att påverka tydliggjordes inte för medborgarna
Informationen till medborgarna om medborgardialogerna och 
den fortsatta processen var generellt sett kortfattad, särskilt i 
dialoger på offentliga platser eller när dialogen var koncentrerad 
till en enkät. Under dessa dialoger tydliggjordes inte heller, enligt 
Brås observationer, på vilket sätt medborgarna kunde påverka 
polisens arbete genom dialogerna eller hur dialogresultatet skulle 
tas omhand. 

Uniformen – en tydlig (makt)symbol
Enligt flera intervjuade poliser bidrar polisuniformen till att 
skapa ojämlika maktförhållanden mellan dem själva och med
borgarna. Under observationerna på offentliga platser kunde 
Brå noterna att de allra flesta medborgare stannade när polisen 
frågade, medan flera tackade nej till kommunrepresentanterna 
och till polisvolontärerna. En intervjuad polis berättar:

”Man förklarar ’hej, jag är polis, har du tid med några 
frågor?’ Törs man svara nej när det är en polis säger så? För 
jag såg att när kommunen frågade så sa många ’nej jag vill 
inte’ men till mig tackade dom aldrig nej ... Dom har inte en 
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uniform som det står polis på, jag tror det handlar om det.” 
(Polis)

Både poliser och kommunrepresentanter beskrev emellertid även 
uniformen som ett varumärke som både lockar intresse och 
tydliggör vem det är som frågar. Kommunrepresentanter såg 
det därför som en framgångsfaktor att polisen deltog i medbor
gardialogen. För att få bättre effekt önskade intervjuade poliser 
därför att även kommunrepresentanter skulle ha på sig västar 
eller liknande, precis som polisvolontärer har. 

Polisen hade ett ödmjukt förhållningssätt
Bilden från Brås observationer är att polisen och kommunrepre
sentanterna intog ett ödmjukt och självkritiskt förhållningssätt i 
dialogerna med medborgarna. Under dialogerna upplevdes med
borgarna därför prata relativt fritt, även om vissa medborgare 
fick mer utrymme än andra. Nästan alla som efter dialoger som 
genomfördes i grupp svarade på medborgardialogenkäten uppgav 
att det fanns goda möjligheter att framföra sina åsikter.80 

Medborgardialogerna återkopplades  
endast genom medborgarlöftet
Medborgardialogerna återkopplades till medborgarna främst 
genom själva medborgarlöftet. Det var även själva löftet som 
medierapporteringen fokuserade på. Endast i ett område skrev 
lokala tidningar om vad som framkommit i dialogerna, i sam
band med rapporteringen om att löftet skrivits under. 

I flera områden deltog områdespoliserna i sammanställningen av 
medborgardialogerna, och de fick därmed ta del av resultatet från 
dialogerna. Däremot gjordes sällan någon återkoppling till övriga 
medarbetare inom polisen, utöver det färdigformulerade medbor
garlöftet. I ett område fick medarbetarna dock information om 
vad som framkommit i medborgardialogerna under hurdelen i 
medarbetardialogen. 

Synpunkter och erfarenheter av medborgardialogerna
Medborgarna uppskattade medborgardialogerna
Nästan alla medborgare som svarade på Brås enkät i samband 
med medborgardialogen tyckte att samtalet med polisen eller 
kommunrepresentanten som helhet var bra. Intervjuade medbor
gare från samtliga områden sade att de var positivt överraskade 
av att polisen gick ut för att lyssna på dem, och framhöll att 
det var ett bra initiativ. ”Det var lite oj, wow, faktiskt att staten 
lägger ner tid på polisen och att polisen kan lägga ner tid på 

80 Sammanlagt 54 personer svarade på medborgardialogenkäten efter att ha 
deltagit i en medborgardialog i grupp (möte med äldre, skolbesök). 
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folket då”, förklarade en intervjuad medborgare. Några personer 
underströk att det var positivt att se polisen i andra samman
hang än när det handlar om brott. Flera påtalade i Brås enkät att 
de gick från medborgardialogen med känslan av att polisen vill 
förbättra sitt arbete.

Även i observationsanteckningarna beskrivs stämningen mellan 
polis och medborgare som övervägande positiva. Intervjuade 
poliser och kommunrepresentanter uttryckte förvåning över att 
det var så många som ville delta i medborgardialogerna, och att 
medborgarna var tillmötesgående och tog sig tid att svara på 
frågor. 

Polisen upplevdes vara inlyssnande och respektfulla
Av de medborgare som svarat på medborgardialogenkäten var 
det överlag många som upplevt att polisen lyssnade på deras 
åsikter. Mest positiva var de medborgare som fått möjlighet att 
muntligen framföra sina synpunkter till poliserna. I princip alla 
som svarade på enkäten uppgav även att polisen eller kommun
representanten bemötte dem respektfullt.

Mer information innebar bättre kunskap om polisen 
De flesta medborgare som deltagit i en dialog på offentlig plats 
ansåg inte att de fått bättre kunskaper om polisen. Däremot 
svarade betydligt fler av de företagare och skolungdomar som 
fått besök av polisen att de fått bättre kunskaper om polisens 
arbete. Enkätsvaren varierade även beroende på vilken polis 
medborgaren hade pratat med. De medborgare som pratat med 
poliser som, enligt Brås observationer, i särskilt stor utsträckning 
informerade medborgarna om medborgarlöftesarbetet, ansåg 
i betydligt högre utsträckning att de fått bättre kunskaper om 
polisens arbete jämfört med de som pratat med andra poliser i 
samma område. 

Mer dialog verkar ha medfört högre påverkansgrad 
Fler medborgare som deltagit i dialoger med högre grad av 
tvåvägskommunikation svarade i medborgardialogenkäten att de 
upplevde stora möjligheter att påverka polisens arbete, jämfört 
med de som deltagit i dialoger som karaktäriserades av envägs
kommunikation. Ungefär två tredjedelar av de som svarade på 
enkäten efter en trappuppgångsdialog eller ett skolbesök uppgav 
att de upplevde sig ha stora möjligheter att påverka polisens 
arbete. Det kan jämföras med endast en fjärdedel av de som efter 
en dialog på offentlig plats svarat på enkäten. Detta indikerar 
att graden av samtal under dialogerna påverkar medborgarnas 
upplevelse av i vilken mån de kan påverka polisens arbete. För 
den upplevda påverkansgraden verkar dock även ålder spela 
en avgörande roll; yngre upplevde en hög påverkansmöjlighet 
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medan äldre upplevde att de hade små möjligheter att påverka 
polisens arbete.

Dialogresultaten upplevdes vara svåra att sammanställa
Både poliser och kommunrepresentanter tyckte att sammanställ
ningen av dialogerna var svårare och mer tidskrävande än vad de 
hade förväntat sig. Att dialogerna medförde ett stort och spretigt 
datamaterial möttes av viss förvåning hos de inblandade. Brist på 
tid och kunskap för sammanställningen medförde att analysen i 
många fall inte blev, som en intervjuad polis uttryckte det, ”till
räckligt väl genomarbetad”. I ett område innebar det exempelvis 
att de lade en del av medborgarnas övriga synpunkter åt sidan. 

Samverkan upplevdes vara en framgång
Polisen beskrivs som den drivande parten i medborgardialogerna, 
och samverkan mellan polis och kommun var i de flesta fall inte 
friktionsfri. Trots detta upplevdes samverkan i arbetet med med
borgardialogerna vara en framgång, enligt intervjuerna. 

Lokala läges och  
problembilder och orsaksanalys
En av grundbultarna i medborgarlöftesmodellen är utgångs
punkten i lokala läges och problembilder. Det är även sedan 
tidigare en av grundtankarna i samverkansprocessen. Syftet med 
läges och problembilderna är att de ska beskriva de lokala för
hållandena vad gäller problem och utsatthet för brott, hur detta 
förändrats över tid, samt vad som bör prioriteras. 

Figur 6. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på lokala läges och  
problembilder och orsaksanalys.
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Källa: 
Polismyndigheten 2016a.

Det här kapitlet utgår från intervjuer med poliser och kommunre
presentanter samt olika typer av dokumentation, såsom underlag 
till lägesbilder. 



51

Brå rapport 2018:14

Lokala läges- och problembilder och  
orsaksanalys enligt medborgarlöftesmodellen
Både polis och kommun ska kartlägga problem genom egna 
lokala lägesbilder, innan en gemensam lägesbild tas fram. Som ett 
led i framtagandet av den gemensamma lägesbilden ska polis och 
kommun tillsammans ta fram en problembild och en orsaksana
lys som belyser bakomliggande orsaker till problemet.81 

Sammanfattning av lägesbilder,  
problembeskrivning och orsaksanalys
Fungerat bra

• Medarbetar och medborgardialogerna inkluderades i 
lägesbilderna.

Fungerat mindre bra

• Kommunpoliserna fick sällan hjälp av underrättelse eller 
analysenheter att ta fram underlag och göra analyser.

• Endast ett område tog fram en skriftlig gemensam läges
bild. Inget av områdena dokumenterade orsaksanalysen 
skriftligt. 

Upplevelser av lägesbilder och analys

• Kommunpoliserna och kommunsamordnarna var osäkra 
på hur de skulle inkludera medborgarnas upplevelser i 
lägesbilden. 

• Kommunpoliserna och kommunsamordnarna upplevde 
orsaksanalysen som komplicerad och tidskrävande. 

Genomförandet av läges- och  
problembilder och orsaksanalys
Polisens lokala lägesbilder byggde främst på statistik över antalet 
anmälda brott, samt på resultatet från medarbetardialogerna. 
Ett område inkluderade dessutom en lokal trygghetsmätning. 
Kommunernas lokala lägesbilder baserades främst på befintliga 
rapporter, såsom drog och alkoholvaneundersökningar bland 
skolelever. De kommuner som genomfört medarbetardialoger 
inkluderade också resultaten från dessa i lägesbilden. 

Samtliga gemensamma lägesbilder och orsaksanalyser byggde på 
polisens och kommunernas respektive lägesbilder och på sam
manställningar av medborgardialogerna. Att medarbetar och 
medborgardialogerna inkluderats i de lokala lägesbilderna var 

81 Hur framtagandet av lägesbilder och orsaksanalyser ska gå till beskrivs mer 
utförligt i Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete (Brå m.fl. 2016).
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nytt. Tidigare byggde lägesbilderna främst på befintligt material, 
såsom anmälningsstatistik, underrättelser, händelserapporter och 
kommunala drogvaneundersökningar.82 

Hur har arbetet med lägesbilder fungerat?
Kommunpoliserna fick själva ta fram statistik 
I intervjuerna framkom att kommunpoliserna och lokalpolisom
rådescheferna initialt hade höga förväntningar på att underrät
telseverksamheten (UND) eller verksamhetsstyrning och analys 
(VSA) skulle kunna bidra med information till polisens lokala 
lägesbild. Underlaget levde dock ofta inte upp till förväntning
arna, utan var ofta för allmänt hållet. I realiteten var det därför 
bara ett område som använde sig av underrättelse och analys
avdelningarnas information. I de andra områdena lade kommun
poliserna istället själva ned mycket tid på att ta fram statistik och 
annat underlag till lägesbilden, vilket de själva tyckte var proble
matiskt, eftersom de inte ansåg sig ha den kunskap som krävdes. 

Lägesbilder och orsaksanalyser var oftast muntliga
Endast i ett område upprättades en skriftlig gemensam lägesbild 
som bifogades i samverkansöverenskommelsen. I de andra områ
dena kom kommunpolisen och kommunsamordnaren överens 
om muntliga gemensamma lägesbilder. I två områden samman
ställdes inte heller polisens och kommunens egna lägesbilder i 
skrift. Ingen av orsaksanalyserna dokumenterades skriftligt. Att 
lägesbilder och orsaksanalyser inte nedtecknades förklarades ofta 
med tidsbrist. 

Medarbetarnas synpunkter och erfarenheter av  
läges- och problembilderna och orsaksanalysen
Osäkerhet i hur medborgardialogerna  
ska inkluderas i lägesbilden 
Medborgardialogerna ska, enligt modellen, stärka den lokala läges
bilden. Flera av kommunpoliserna och kommunrepresentanterna 
uppgav dock att de var osäkra på hur de skulle inkludera medbor
garnas bild i den gemensamma lägesbilden, särskilt då medbor
garnas oro och otrygghetskänslor inte alltid stämde överens med 
statistiken. Detta illustreras av en kommunpolis i citatet nedan:

”När man tittar på vad vi tycker och vad [medborgarna] 
tycker och vad statistiken visar – det harmoniserar liksom 
inte riktigt. Tycker inte jag. Det har det egentligen inte gjorts 
någonstans. Och framförallt inte när man får in vad med
borgarna tycker, då är statistiken rätt oduglig egentligen.” 
(Kommunpolis)

82 Brå 2013:5, jfr Brå 2005:15, Brå & RPS 2010. 
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Orsaksanalysen upplevdes som svår
Orsaksanalysen upplevdes som komplicerad och tidskrävande. 
Kommunpoliserna och kommunrepresentanterna betonade att 
de inte är analytiker och att de saknar kunskap för att utföra 
orsaksanalys. Flera kommunpoliser uttryckte en viss besvikelse 
över att de inte hade erbjudits hjälp med analysen. Intervjuper
soner från både polisen och kommunerna beskrev orsaksanaly
sen som ”väldigt lekmannamässig”, ”lite oproffsig” eller ”inte 
tillräckligt djup”. Detta stämmer överens med Brås bild, efter 
observationer av medarbetardialoger och samverkansmöten mel
lan polis och kommun. 

Formulering av medborgarlöften 
En av de sista etapperna i medborgarlöftesprocessen är formule
randet av själva medborgarlöftet. Medborgarlöftet är det doku
ment där de samverkande aktörerna specificerar vad de lovar 
att utföra för att hantera de lokala problem ”som de som bor 
och verkar i ett område upplever viktigt för att de ska känna sig 
trygga och säkra”. Ett medborgarlöfte kan avse aktiviteter under 
hela verksamhetsåret eller en kortare tidsperiod. 

Figur 7. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på medborgarlöften.

* Lokala förutsättningar avgör när
 medborgardialog/-er genomförs.
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Källa: 
Polismyndigheten 2016a.

Kapitlet utgår från intervjuer, påskrivna medborgarlöften och 
annan dokumentation, samt från enkäten till ingripande och 
områdespoliser i de fyra studerade områdena. 

Formulering av medborgarlöften  
enligt medborgarlöftesmodellen
Medborgarlöftena bör enligt polisens metodstöd innehålla syfte, 
gemensam lägesbild, fokusområde, tillvägagångssätt, aktiviteter, 
tidsram, eftersträvade effekter och en plan för återkoppling till 
medborgarna. Dessutom ska det finnas en aktivitetsplan med 
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tidsplan, resursplan, plan för uppföljning och kommunikations
plan för arbetet med medborgarlöftena, som inte offentliggörs. 

Polisens metodstöd rekommenderar polisen och kommunen att 
använda sig av SMARTmodellen när målen i löftena formuleras, 
dvs. att målen ska vara specifika, mätbara, accepterade, realis
tiska och tidssatta.83 Det innebär bland annat att löftena ska vara 
tydliga och konkreta, att målen ska kunna följas upp och att de 
anpassas till tillgängliga resurser.84 Därtill specificerar polisens 
metodstöd ett antal kvalitetskriterier för genomförandet av med
borgarlöftena, vilka illustreras i rutan nedan.

Kvalitetskriterier för genomförandet av medborgarlöften

Medborgarlöftena ska ...

a) i så hög grad som möjligt involvera medborgare 
b) utgå från kunskaper framtagna från medarbetar- och medborgardialoger där 
medborgarnas upplevelser av otrygghet prioriteras
c) utgå från samverkansöverenskommelse (i möjligaste mån)
d) tas fram utifrån en gemensam lägesbild, problembeskrivning, orsaksanalys och 
aktivitetsplanering
e) kommuniceras utifrån målgruppens behov.85 

Sammanfattning av formulering av medborgarlöften 
Fungerat bra

• Medborgarlöftena inkluderar aktiviteter som involve
rar medborgarna, t.ex. trygghetsvandringar och grann
samverkan. 

• Stor hänsyn togs till medborgardialogerna i löftes
formuleringen. 

Fungerat mindre bra

• Tre områdens medborgarlöften var ospecificerade och 
svåra att mäta.

• I tre av områdena var poliser i yttre tjänst inte delaktiga i 
löftesformuleringen. I flera fall omtolkades därför löftena i 
efterhand av poliserna. 

• Endast i ett område utgick medborgarlöftena från  
samverkansöverenskommelsen. 

83 För mer detaljer om SMART-modellen, se Samverkan för lokalt brottsföre-
byggande arbete (Brå m.fl. 2016), framtagen av Brå, Polismyndigheten och 
Sveriges Kommuner och Landsting.

84 Genomförandekommitténs projektrapport rekommenderar dessutom att polisen 
och kommunen endast inkluderar ett till tre löften och formulerar dem så att de 
ska gå att uppfylla (Ju 2012:16).

85 Detta kvalitetskriterium diskuteras i kapitlet Kommunikation.
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Upplevelser av löftesformulering

• Kommunpoliser och lokalpolisområdeschefer var till en 
början osäkra på hur de skulle väga medborgarnas bild 
mot polisens. 

• Polisens medarbetare var mer positiva till medborgar
löftena när de involverats i löftesformuleringen eller när 
löftena passade in i deras problembild.

Löftesformuleringens genomförande
I tre områden formulerades medborgarlöftena av kommunpolisen 
och kommunsamordnaren, som därefter diskuterade förslagen 
inom sina respektive organisationer. I ett område formulerade 
kommunpolisen medborgarlöftet tillsammans med områdespoli
serna. Löftena skrevs under i mars eller i april 2017 av lokalpo
lisområdet och kommunala företrädare.86 För att Brå skulle ha 
möjlighet att utvärdera hela arbetsprocessen skulle löftena endast 
gälla för 2017. I två av områdena undertecknades dock ettåriga 
löften, det vill säga till mars 2018. Tabell 3 nedan visar vilka med
borgarlöften som utlovades i de studerade områdena. Som fram
går i tabellen hade områdena mellan tre och sex löften vardera.

Tabell 3. Aktiviteter i medborgarlöftena i de studerade områdena. 

Löfte Område

Ökad polisiär närvaro/synlighet för ökad trygghet eller tillgänglighet A, B, D 
Genomföra hastighetskontroller/rattfyllerikontroller B, D
Driva grannsamverkan/bjuda in till informationsträff om båt- och 
grannsamverkan

A, D

Ökat antal riktade insatser mot brottsaktiva A
Se över belysning och buskage A
Möjliggöra fler aktiviteter kvällstid A
Fördjupa samarbetet mellan olika förvaltningar runt brotts-
förebyggande arbete och tidiga insatser

A

Genomföra informationsinsatser i skolor B
Genomföra trygghetsvandringar för att öka tryggheten och se över 
belysningen

B

Skapa forum för bättre lägesbild av skadegörelse/klotter B
Minska toleransnivån beträffande överträdelse av alkoholförbudet C
Ökad polisiär närvaro för att förhindra droghandel och andra brott 
som följer i dess spår

C

Följa brottsutvecklingen och vidta åtgärder vid avvikelser C
Genomföra insatser för att förhindra och begränsa narkotikabrott 
bland ungdomar

D

86 Förutom i det område där kommunen inte deltog i medborgarlöftet. 
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Hur har arbetet med löftesformulering fungerat?
I samtliga områden innehåller medborgarlöftena syftet med 
löftena, fokusområden som ingår, hur medborgarlöftet har tagits 
fram samt föreslagna aktiviteter. Två av löftena inkluderar en 
kort beskrivning av hur de ska följas upp och två innehåller en 
beskrivning av hur medborgarna kan följa arbetet och resultaten. 
Vilka effekter som eftersträvas framgår i tre områden. Inget av 
områdena har bifogat någon aktivitetsplan. 

Löftena är vaga och ospecificerade 
I tre områden är aktiviteterna ospecifika och vaga. I det fjärde 
området är aktiviteterna mer konkreta, men flera intervjuade 
poliser ansåg att målen var alltför lågt satta. Generellt sett base
ras aktiviteterna i medborgarlöftena snarare på åtgärder man 
redan arbetat med än på orsaksanalys, forskning och beprövade 
erfarenheter.

Löftena inkluderar aktiviteter som involverar medborgarna 
Tre områdens löften uttrycker specifikt att syftet med löftet är att 
öka medborgarnas trygghet. Samtliga områdens löften inkluderar 
även någon typ av aktivitet som de facto involverar medbor
garna, såsom grann och båtsamverkan eller trygghetsvandringar. 
I ett område involverades medborgarna dessutom i processen 
som ledde fram till framtagandet av löftet genom att polisvolon
tärer fick vara med i genomförandet av medborgardialoger. 

Medborgarnas otrygghet vägde tungt i löftesformuleringen
Kommunpoliserna och kommunsamordnarna underströk att 
de tagit hänsyn till både medborgar och medarbetardialogerna 
samt statistik och andra underlag när de formulerade löftena. I 
tre områden menade kommunpoliserna att medborgarnas röster 
vägde tyngst. Ett tecken på detta var att löftena till stor del 
handlade om trygghetsskapande åtgärder, såsom polisiär närvaro 
och förbättrad belysning. I ett område lyfte intervjupersoner 
inom polisen emellertid fram att medborgardialogernas roll är att 
komplettera polisens bild. Områdets medborgarlöfte inkluderade 
endast aktiviteter som syftade till att åtgärda problem som också 
tagits upp i lägesbilderna och medarbetardialogerna. 

Löftena utgick inte från samverkansöverenskommelserna
Eftersom tre av områdenas samverkansöverenskommelser inte 
specificerade vad polis och kommun skulle samverka kring, kan 
medborgarlöftena i dessa områden inte sägas utgå från samver
kansöverenskommelsen. I det fjärde området återfinns däremot 
den identifierade problembilden och de prioriterade fokusområ
dena som beskrivs i medborgarlöftet i samverkansöverenskom
melsen. 
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Löften omformulerades i efterhand för att passa verksamheten
I ett område var polisens medarbetare med i framtagandet av 
aktiviteter och mål i medborgarlöftet. Det visade sig dock att 
övriga områden endast diskuterade detta på chefsnivå innan 
beslut om löftena togs. I dessa fall anmärkte flera intervjuade 
poliser i yttre tjänst på att medborgarlöftena inte var anpassade 
till det operativa arbetet. Områdespoliser i två områden har där
för omtolkat aktiviteterna. Exempelvis har geografiskt avgrän
sade områden utvidgats till att även inkludera andra områden 
med samma problematik. I intervjuer som gjordes i ett senare 
skede i projektet lyfte poliser i ett område fram att processen 
kommer att utgå från områdespolisernas arbete framöver: 

”Det är viktigt att de är med och att de känner att de är med 
på det som görs med medborgarlöftet. De kommer nästan få 
ha ett veto på att det här tycker vi inte ska vara med.” (Polis)

Medarbetarnas synpunkter och  
erfarenheter av löftesformulering
Osäkerhet om hur prioriteringar ska göras
Flera kommunpoliser och lokalpolisområdeschefer visade initialt 
en oro för vad som skulle hända om medborgarnas och medar
betarnas bilder inte stämde överens. De ansåg att det inte var helt 
tydligt hur prioriteringar skulle göras om bilderna skiljde sig åt, 
men betonade samtidigt att det var viktigt att initialt fokusera på 
det som medborgarna lyfte fram som problem.

Enklare att förankra löften där  
medarbetarna involverats i löftesformuleringen 
I de områden där man i högre grad lyssnat på och involverat 
medarbetarna i formulerandet av löftena tyckte poliserna, enligt 
medarbetarenkäten, att löftena täckte in de problemområden 
som de ansåg var mest angelägna att arbeta mot. I dessa områ
den var acceptansen för medborgarlöftena högre bland medar
betarna. Flera poliser berättade även att de först var skeptiska 
till medborgarlöftena men att de blivit mer positivt inställda till 
medborgarlöftesreformen när löftena hamnade ”rätt”:

”Men jag har ändå ändrat åsikt när man fick se vad det blev 
för medborgarlöften, för att det går ju mycket i linje med det 
vi ska göra.” (Polis)

Medarbetarenkäten rymde en fråga om vad som bör väga tyngst 
i löftesformuleringen, och i tre av områdena var de som svarade 
”polisens bild av brottslighet och trygghet eller brottsstatistik” 
ungefär lika många som de som svarade ”medborgarnas upple
velser av brottslighet och trygghet”. I det fjärde området tyckte 
tre fjärdelar av medarbetarna att polisens bild eller brottsstatistik 
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bör väga tyngst i löftesformuleringen. Det framkom i intervju
erna att poliserna i området tidigare upplevt att man inte lyssnat 
på medarbetarna i formuleringen av löftena och att det resulterat 
i löften som, enligt medarbetarna, hamnat ”fel”: 

”Och så är det lite att ja, de upplever en otrygghet, men om 
man kollar på anmälningarna så är det inte en otrygghet i det 
området, så det är väl bra om ni åker dit och gör något i det 
området. Och då känner vi lite att varför ska vi göra det? De 
själva säger att det inte är något problem. Det är bara att de 
som bor där upplever att det är ett problem, men det är inte 
där det faktiskt händer. Då blir det lite kontraproduktivt. Då 
vill man inte hålla på med medborgarlöften.” (Polis) 

Genomförande – operativt  
arbete utifrån medborgarlöften
När planeringsprocessen är färdig ska löftena genomföras och 
det operativa arbetet med medborgarlöftena inleds. Det kan vara 
enstaka insatser som sker då och då, eller arbete i den dagliga 
linjeverksamheten med exempelvis polisnärvaro på en geografisk 
plats eller trafikkontroller.87

Figur 8. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på genomförande.
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Källa: 
Polismyndigheten 2016a.

Det här kapitlet utgår från intervjuer med poliser och kommun
representanter, medarbetarenkäten till ingripande och områdes
poliser, observationer av det operativa medborgarlöftesarbetet 
samt dokumentation av genomfört medborgarlöftesarbete. Hur 
kommunerna har arbetat med medborgarlöftena tas upp sist i 
kapitlet. 

87 Polismyndigheten 2016a. 
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Genomförande enligt medborgarlöftesmodellen
Det är främst områdespoliser och ingripandepoliser (IGpoliser), 
som förväntas utföra det operativa medborgarlöftesarbetet. I 
metodstödet definieras dock inte hur områdespoliserna respektive 
IGpoliserna ska prioritera medborgarlöftesarbetet i förhållande till 
andra arbetsuppgifter. För att arbetet med medborgarlöften ska gå 
att följas upp och för att kunna identifiera framgångsfaktorer i arbe
tet ska det dokumenteras i en aktivitetsplan eller i systemet PUMA. 

Sammanfattning av operativt arbete  
utifrån medborgarlöften
Fungerat bra

• Där områdespoliserna fick arbeta fredat genomfördes 
betydligt mer medborgarlöftesarbete. 

• Medborgarlöftesarbete prioriterades i högre utsträckning 
av IGpoliser där löftet inriktade sig på en problembild 
som poliserna ansåg vara angelägen att arbeta mot. 

Fungerat mindre bra

• 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 på grund av bristfällig inrapportering. 

• Kommunerna lade lite tid på operativt medborgarlöftes
arbete. 

Upplevelser av det operativa arbetet

• IGpoliserna 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 brottsföre
byggande arbetet och arbetet med medborgarlöften inte 
prioriteras i lokalpolisområdet. 

Det operativa medborgarlöftesarbetets genomförande 
Resursen för det operativa medborgarlöftesarbetet bestod gene
rellt sett av en kommunpolis, ett fåtal områdespoliser och en 
större grupp IGpoliser.88 Antalet IGpoliser i områdena varierade 
mellan 20 och 75 personer, beroende på bland annat lokalpolis
områdets storlek. Endast i ett område fanns två områdespoliser 

88 En schematisk bild över lokalpolisområdenas organisation finns i bilaga 2.
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som kunde arbeta relativt fredat med medborgarlöftena under 
hela den period som medborgarlöftet gällde. Ett område saknade 
helt områdespoliser, medan områdespoliserna i de övriga två 
områdena arbetade en stor del av sin tid inom den ingripande 
eller utredande verksamheten.89 Tabellen nedan visar på ett unge
fär hur resursfördelningen såg ut i de studerade områdena. 

Tabell 4. Resurser för det operativa arbetet (ungefärligt antal).

Område Ingripandepoliser Områdespoliser Övriga

A Cirka 20 2 1 kommunpolis
B Cirka 75 0–2 

(varierat i perioder)
1 kommunpolis

C Cirka 50 0–5 
(varierat i perioder)

1 kommunpolis

D Cirka 40 0 3 kommunpoliser, 
mobilt poliskontor

Kommunpoliserna ska generellt sett inte arbeta operativt, men 
utförde några av de medborgarlöften som handlade om mer stra
tegiskt samverkansarbete. I området som inte hade områdespoli
ser gjorde lokalpolisområdets tre kommunpoliser dock ett antal 
gemensamma operativa insatser. 

Hur har det operativa genomförandet fungerat?
Områdespoliserna utförde merparten av medborgarlöftesarbetet
I de tre områden som hade områdespoliser var det främst dessa 
som utförde det operativa medborgarlöftesarbetet. Hälften av 
områdespoliserna och en fjärdedel av IGpoliserna angav i med
arbetarenkäten att de arbetat med medborgarlöftena minst en 
gång varje vecka. Områdespoliserna lade dessutom ner betydligt 
mer tid på medborgarlöftena än IGpoliserna. 

Mindre medborgarlöftesarbete än beräknat 
Betydligt mindre tid än planerat lades ned på medborgarlöftes
arbetet (se tabell 5 nedan). I två av områdena uppgav endast 
cirka hälften av de ingripande och områdespoliser som svarat 
på medarbetarenkäten att de någon gång hade arbetat operativt 
med medborgarlöftena.90 I genomsnitt hade dessa poliser arbetat 
med löftena cirka en timme i veckan. I ett tredje område uppgav 
nio av tio att de någon gång arbetat med medborgarlöftena. Även 
dessa poliser hade arbetat drygt en timme i veckan med löftena. 

89 Detta varierade något under den studerade perioden. Områdespoliserna kunde 
till exempel arbeta relativt fredat under ett par månader, för att under nästkom-
mande månader i princip enbart arbeta i ingripandeverksamheten. I ett område 
anställdes under hösten 2017 två områdespoliser, som därefter kunde arbeta 
mer fredat. 

90 Siffrorna gäller för arbetet under hösten 2017.
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I området där två områdespoliser fick arbeta relativt fredat med 
brottsförebyggande arbete uppgav all personal att de arbetat med 
medborgarlöftena, varav hälften att de utfört medborgarlöftesar
bete varje vecka. De två områdespoliserna i detta område uppgav 
att de i princip lade ner all sin tid på medborgarlöftesarbete. 

Tabell 5. Andel svarande som uppgav att de någon gång utfört operativt  
medborgarlöftesarbete i de studerade områdena samt medelvärde för  
antal timmar per vecka som dessa uppskattade att de hade arbetat med  
medborgarlöftena.91 

Område
Andel (antal) som utfört 
medborgarlöftesarbete

Antal timmar/
vecka per person

A (n = 19) 100 (19) 8,9
B (n = 53) 41,5 (22) 1,0
C (n = 40) 87,5 (35) 1,4
D (n = 37) 51,4 (19) 1,1

IG-poliserna prioriterade medborgarlöftesarbete  
när det uppfattades vara angeläget 
Många IGpoliser uttryckte i intervjuer att medborgarlöftena inte 
var något som de prioriterade, eftersom det fanns andra saker 
som de ansåg var viktigare att arbeta med. I de två områden där 
flest medarbetare uppgav att de arbetat med medborgarlöftes
arbete sammanföll medborgarlöftena med en problembild som 
IGpoliserna såg som angelägen och som de ändå brukade arbeta 
emot. ”Då blir det roligare att jobba mot det när man vet att det 
faktiskt är en problembild bakom det” konstaterade en inter
vjuad polis. 

I de andra områdena fanns det dock också geografiska hinder 
som gjorde att IGpatrullerna inte prioriterade medborgarlöftena. 
Båda områdena är mindre orter som ligger lite avsides i lokalpo
lisområdet, och IGpoliserna prioriterade hellre grövre brottslig
het i mer urbana områden. 

Svag styrning av medborgarlöftesarbetet
Många gruppchefer beskrevs som relativt passiva när det gällde 
att styra sina medarbetare i medborgarlöftesarbetet. Flera grupp
chefer tog upp vikten av att låta poliserna i yttre tjänst få arbeta 
egeninitierat för att skapa engagemang i arbetet. ”Vi jobbar 
ju mycket mot medarbetardrivet, vi gruppchefer ska inte styra 
arbetet för mycket” förklarade en gruppchef. Samtidigt betonade 
flera av intervjupersonerna att gruppchefernas roll är avgörande 
för om medborgarlöftesarbetet ska få ett ordentligt genomslag. 

91 Sifforna gäller de svarande som någon gång har arbetat med medborgarlöftes-
arbete under hösten 2017.

Källa: Medarbetarenkäten.
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Medan engagerade gruppchefer lyckades sprida sitt engagemang 
för medborgarlöftena, nedprioriterades arbetet i grupper med 
ointresserade gruppchefer. 

Svårt att få poliserna att dokumentera medborgarlöftesarbetet
Hur de studerade områdena valde att dokumentera det operativa 
medborgarlöftesarbetet skiljde sig åt. Endast ett av studerade 
områdena har dock använt systemet PUMA för dokumen
tationen av medborgarlöftena, vilket är det som metodstödet 
rekommenderar. De andra områdena har istället använt sig av en 
separat Excelfil, en app eller en så kallad relationskod i polisens 
system STORM.

Samtliga områden har haft svårt att få främst IGpoliserna att 
dokumentera vad de jobbat med i de olika systemen. I de tre 
områden där andra system än PUMA användes bedömdes anta
let timmar vara kraftigt underrapporterat. Intervjuade poliser 
menade att de inte tänkte på att det var medborgarlöften de arbe
tade med och därför glömde att dokumentera arbetet som med
borgarlöftesarbete. Dokumentation av medborgarlöftesarbete 
beskrivs inte heller vara något som prioriterades – särskilt inte 
som det ofta innebar dubbelarbete. En intervjuperson i det fjärde 
området, där PUMA användes, gav sin bild av hur man får med
arbetarna att dokumentera arbetet med medborgarlöftena:

”Det är också en utbildningsfråga, där man måste sätta sig 
med någon eller några i varje turlag så att de får se att det 
inte är så svårt. Det ligger mycket på gruppcheferna, är de 
inte positiva så kommer det inte att fungera. Det är ju egentli
gen inte svårt.” (Polis)

Medarbetarnas synpunkter och  
erfarenheter av genomförandet
Resursbrist förklaring till lite medborgarlöftesarbete
Att IGpoliserna i tre av de studerade områdena i väldigt liten 
utsträckning arbetade med medborgarlöftena uppgavs i intervju
erna främst bero på den allmänna resursbristen i lokalpolisom
rådena. Endast mellan två och elva procent av IG och områ
despoliserna uppgav i medarbetarenkäten att de har tillräckligt 
med resurser för att kunna utföra ett bra medborgarlöftesarbete 
i lokalpolisområdet. Områdena beskrivs i intervjuer som mycket 
högt belastade när det gäller prioriterade jobb från den regionala 
ledningscentralen (RLC). Den ingripande verksamheten uppgavs 
ha lite tid över för medborgarlöftesarbetet, samtidigt som de 
saknade fredade områdespoliser. Också i det fjärde området – 
som hade relativt fredade områdespoliser och där mer tid lades 
ned på medborgarlöftena – menade dock intervjuade IGpoliser 



63

Brå rapport 2018:14

att det skulle behövas mer resurser i ingripandeverksamheten för 
att de skulle kunna lägga vad de ansåg var tillräckligt med tid på 
medborgarlöftena. 

Områdespoliser upplevde att  
medborgarlöftena inte prioriterades
Områdespoliserna i två av områdena förmedlade en stor frustra
tion över att de inte kände att brottsförebyggande arbete priori
terades och inte kunde lägga så mycket tid de ville på medbor
garlöftena. De vittnade om att de ofta blev inkallade på andra 
– mindre prioriterade – uppdrag av regionledningscentralerna 
(RLC) när de arbetade med medborgarlöftena: 

”Den här bitterheten blir en väldigt stor del i det för att vi i 
grund och botten är väldigt engagerade och vill göra ett bra 
jobb och känner att vi inte kan göra ett bra jobb när vi blir 
tagna i anspråk för annat hela tiden.” (Områdespolis)

I intervjuer som utfördes en bit in i medborgarlöftesarbetet 
menade dock vissa att områdespoliserna fick arbeta fredat i högre 
utsträckning än tidigare, vilket skulle kunna bero på att förstå
elsen för brottsförebyggande arbete ökat hos RLC. Anställda på 
de regionala ledningscentralerna menade samtidigt att de inte fått 
någon information om hur de skulle prioritera medborgarlöftes
arbete, men underströk att prioriteringen beror på vad medbor
garlöftena inkluderar. 

Kommunerna planerade inte  
om sitt arbete efter medborgarlöftena
Arbetet med medborgarlöften har endast inneburit små för
ändringar i kommunernas verksamheter. Nästan alla medbor
garlöften i de tre områden där kommunerna var med i arbetet 
omfattade, enligt intervjumaterialet, insatser som ingick i den 
reguljära verksamheten och skulle ha skett även utan löftena. 
Det gäller till exempel kommunens arbete med ungdomar med 
narkotikaproblem och grannsamverkan. De flesta insatser har 
inte heller krävt några extra resurser, utan har ingått i den kom
munala löpande verksamheten och har utförts av bland andra 
socialtjänsten, skolor och fastighetsförvaltningen. Det är bara 
en kommun som på ett noterbart sätt planerat om sin verksam
het utifrån medborgarlöftena genom att lova att ”fler aktiviteter 
kvällstid förläggs i kommunens verksamhetsfastigheter”. I andra 
fall har små justeringar i kommunens arbetsformer gjorts, som 
när två av kommunerna skapade nya forum och samarbetsformer 
för brottsförebyggande arbete. Hur mycket tid som lagts ner på 
medborgarlöftena är dock svårt att säga, eftersom kommunerna 
inte har dokumenterat tidsåtgången. 
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Uppföljning av medborgarlöftena
Uppföljning är avgörande i ett kunskapsbaserat arbetssätt för att 
kunna förbättra pågående arbete och dokumentera erfarenheter 
av genomförda aktiviteter. Ett ytterligare syfte med uppföljningen 
av medborgarlöftena är att möjliggöra återkopplingen av med
borgarlöftesarbetet till medborgare och medarbetare.

Figur 9. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på uppföljning.

* Lokala förutsättningar avgör när
 medborgardialog/-er genomförs.
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Medborgardialog*
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Källa: 
Polismyndigheten 2016a.

Kapitlet utgår från intervjuer med poliser och kommunrepresen
tanter, från uppföljningar och annan dokumentation samt från en 
genomgång av medier och sociala medier. 

Uppföljning enligt medborgarlöftesmodellen
Metodstödet rekommenderar polisen att göra en uppföljning som 
kombinerar följande tre delar: 

1) En resurs och aktivitetsuppföljning som fastställer om akti
viteter genomförts och målen med aktiviteterna uppfyllts. I 
denna del av uppföljningen bör även resurser som ekonomi, 
personal och tid kartläggas. 

2) En prestationsuppföljning för att mäta kvaliteten på det 
genomförda arbetet. Polisen rekommenderas att utgå från 
kvalitetskriterierna för medborgardialog, medarbetardialog 
och löftesformulering. 

3) En effektuppföljning för att bedöma på vilket sätt medborgar
löftena har haft någon inverkan på det identifierade proble
met. 

Uppföljningen ska dokumenteras i aktivitetsplanen eller i syste
met PUMA. Hur aktiviteterna genomförs ska även återkopplas 
till medarbetare och medborgare.
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Sammanfattning av uppföljning
Fungerat bra

• Medborgarlöftesarbetet följdes i de flesta fall upp i slutliga 
skriftliga uppföljningar. 

• Ett område återkopplade arbetet med medborgarlöften till 
medborgare. I området specificerades också aktiviteterna i 
löftet, vilket gjorde dem möjliga att mäta. 

Fungerat mindre bra

• Kvaliteten på medborgarlöftesarbetet följdes inte upp.

• Det är svårt att veta om aktivitetsmålen uppfyllts i tre 
av områdena, på grund av otillräcklig inrapportering 
av medborgarlöftesarbetet och avsaknad av jämförbara 
utgångsvärden.

• Hur polisen arbetat med medborgarlöftena och vilka 
effekter arbetet fått återkopplades inte i någon större 
utsträckning till medborgarna i tre av områdena. 

Upplevelser av uppföljning 

• Effektuppföljning upplevdes vara svårt.

• Uppföljning upplevdes inte vara efterfrågat från  
Polismyndigheten.

Uppföljningarnas genomförande
Tre av områdena gjorde en skriftlig slutlig uppföljning efter att 
medborgarlöftena avslutats. I de områden där kommunerna 
deltagit i medborgarlöftesarbetet gjordes denna gemensamt av 
polisen och representanter för kommunerna, i samband med att 
nya löften skapades. De slutliga uppföljningarna inkluderade 
uppföljning av aktiviteter och i två fall uppföljning av effekter. 
Det fjärde området följde också upp hur medborgarlöftesarbetet 
gått, men resultaten presenterades endast muntligt. 

Hur har uppföljningarna fungerat?
Svårt att veta om aktivitetsmålen uppnåtts i tre av områdena
Endast ett område hade specificerat hur mycket resurser eller tid 
de planerade att lägga ner på medborgarlöftesarbetet. I övriga 
områden medförde den bristande dokumenteringen av medbor
garlöftesarbetet (vilken beskrevs i föregående kapitel) svårigheter 
att fastställa hur många resurstimmar som lagts ner på medbor
garlöftena. Dessa områden hade dessutom inte angett vad en 
ökning av exempelvis polisiär närvaro skulle innebära. Det fanns 
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inte heller några jämförelsevärden från motsvarande period året 
innan. Citatet nedan illustrerar svårigheten: 

”Vi hade ju inget utgångsvärde, visste ju inte hur många 
timmar vi gått innan, men vi har haft mer fokus så har vetat 
att vi gjort mer än tidigare, men det blir mellan tummen och 
pekfingret … vi hade ju inte någon aning om något, mer än 
om vår uppfattning. Och det i sig är en svårighet – att inte 
veta vad vi hade innan. Skulle vi göra det igen, så skulle vi ju 
veta vad vi hade att utgå från. Så därför blir uppföljningen 
lite svår.” (Polis) 

Prestationsuppföljningar gjordes inte
Inget av de studerade områdena gjorde någon prestationsuppfölj
ning – alltså en uppföljning av medborgarlöftesarbetets kvalitet. 

Effektuppföljningarna var bristfälliga
I ett av områdena försökte man följa upp effekter av arbetet 
genom att titta på brottsstatistik och genom att jämföra svaren 
i de nya medborgardialogerna med fjolårets. I ett annat område 
försökte man mäta effekter med hjälp av brottsstatistik och med 
hjälp av medarbetarnas uppfattningar om förändringar i lägesbil
den. Det övergripande målet i det här området var dock effek
ter på medborgarnas trygghet, vilket är svårt att mäta utan att 
tillfråga medborgarna. 

Uppföljningarna återkopplas endast sporadiskt 
I tre områden gjordes ingen särskild insats för att kommunicera 
uppföljningarna externt till medborgarna. Istället var kommuni
kationen ofta slumpmässig. Till exempel kontaktades medierna 
i ett område efter en lyckad insats, medan områdespoliser i ett 
annat område nämnde att de arbetade utifrån medborgarlöftena i 
en intervju med en lokal tidning. Det område som hade specifice
rat antalet aktiviteter i medborgarlöftet lade dock ut ett Youtube
klipp på Facebook och polisens webbplats, där de berättade hur 
de arbetat med löftena och i vilken mån de levt upp till dem. 

Också den interna återkopplingen var knapphändig. Två av 
områdenas kommunpoliser tog upp uppföljningarna i lokalpolis
områdets ledningsgrupp. Ett tredje område höll i slutet av hösten 
2017 konferensdagar med all personal i lokalpolisområdet, och 
under dessa gav kommunpoliserna en aktuell bild av hur arbetet 
med medborgarlöften gått dittills. 

Synpunkter och erfarenheter av uppföljningen
Effektuppföljning upplevdes som svårt
Att följa upp effekter av arbetet upplevdes som svårt, både av 
dem som gjort ett försök att följa upp effekter och dem som lagt 
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det åt sidan. ”Det är ju jättekomplext att mäta, det där med 
trygghet” konstaterade en kommunpolis. Flera intervjupersoner 
menade att det är särskilt svårt när ingen förmätning eller lokal 
trygghetsundersökning gjorts. Även statistik är svårt att använda 
för att mäta effekter, underströk intervjupersoner och menade att 
de inte hade verktyg för att på ett bra sätt analysera statistiken. 
Flera kommunpoliser och kommunrepresentanter poängterade 
dessutom att processen är för kort för att de ska hinna följa upp 
arbetet och kunna mäta några effekter. 

Uppföljning upplevdes inte vara efterfrågat uppifrån
I två av de studerade områdena menade kommunpoliser och 
lokalpolisområdeschefer att det inte hade funnits någon efterfrå
gan på uppföljning av medborgarlöftena från Polismyndigheten. 
En kommunpolis utryckte sig närmast uppgivet:

”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 RIFA92 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”. (Kommunpolis)

I de andra områdena berättade lokalpolisområdeschefer och 
kommunpoliser att de sporadiskt fått frågor om uppföljning 
från de regionalt införandeansvariga. Också i dessa områden 
gav intervjupersoner dock uttryck för att trycket uppifrån och 
efterfrågan på återkoppling försvunnit efter att medborgar
löftena skulle vara införda i samtliga kommuner vid årsskiftet 
2016/2017. 

Kommunikation 
Kommunikation är en av grundbultarna i medborgarlöftesproces
sen. I polisens metodstöd understryks att extern kommunikation 
– att göra arbetet med medborgarlöftena känt för medborgarna 
– är viktigt för att man ska få förväntade effekter. Den interna 
kommunikationen – förankringen av medborgarlöftesarbetet  
bland medarbetarna och samverkansparterna – är i sin tur 
väsentlig för medarbetarnas förståelse för medborgarlöftesmodel
len, liksom för att de ska känna till, kunna och vilja arbeta med 
medborgarlöftena.93 

92 RIFA: Regionalt införandeansvariga för medborgarlöftena.
93 Intern kommunikation och förankring är, enligt tidigare forskning, viktig för med-

arbetarnas motivation att arbeta utifrån ett nytt arbetssätt (se bl.a. Brå 2011:20, 
Brå 2016a, Jacobsen & Thorsvik 2002).
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Figur 10. Medborgarlöftesmodellen – med fokus på kommunikation.
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Det här kapitlet bygger på insamlat material från de studerade 
områdena, en genomgång av medier och sociala medier, inter
vjuer med kommunikatörer, poliser och kommunrepresentanter, 
samt medarbetarenkäten till poliser i yttre tjänst. Dessutom 
inkluderas svar från medborgarenkäten som skickades ut till 
medborgare i de fyra studerade områdena hösten 2016 och hös
ten 2017.94 

Kommunikation enligt medborgarlöftesmodellen
Intern och extern kommunikation och återkoppling ska göras 
genom hela processen. För att ”nå fram till rätt personer med rätt 
budskap på ett effektivt, ändamålsenligt och professionellt sätt” 
rekommenderar metodstödet att en kommunikationsplan upp
rättas. Metodstödet råder dessutom polisen och kommunen att 
tidigt i processen kontakta sina respektive kommunikatörer så att 
dessa kan hjälpa till i kommunikationsinsatserna. 

Sammanfattning av kommunikationen
Fungerat bra

• Kännedomen om medborgarlöftena bland medborgarna 
ökade något mellan hösten 2016 och hösten 2017. 

• Kännedomen ökade mest där kommunikatörer involverats 
i arbetet. 

• Områdespoliserna hade god kännedom om innehållet i 
löftena.

94 Medborgarenkäten skickades ut till sammanlagt 8 000 personer hösten 2016 
och till 8 000 personer hösten 2017. Sammanlagt svarade 3 596 personer 
hösten 2016 och 3 208 personer hösten 2017. Mer om enkäten finns i bilaga 1 
metod.
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Fungerat mindre bra

• Kommunikatörer involverades i liten grad i medborgar
löftesarbetet. 

• Det var svårt att få medierna att rapportera om det 
löpande medborgarlöftesarbetet. 

• Ingripandepoliserna hade låg kunskap om löftenas  
innehåll och pratade sällan med medborgarna om  
medborgarlöftena.

• Få kommunikationsinsatser – både internt och externt – 
gjordes efter att medborgarlöftena skrivits på. 

Upplevelser av kommunikation

• Kommunpoliserna och kommunsamordnarna upplevde 
det som svårt både att förankra arbetssättet och att sprida 
information om arbetet med medborgarlöftena.

• Kommunikatörer önskar högre grad av involvering i 
kommunikationen av medborgarlöftena. 

• Medarbetarna föredrar muntlig information om  
medborgarlöftena från gruppchefen eller kommunpolisen. 

• Medarbetarna vill ha mer återkoppling om medborgar
löftesarbetet och dess effekter. 

Genomförandet av kommunikationen
Både den externa och den interna kommunikationen fokuserade 
på själva medborgarlöftet. Medborgarna informerades genom att 
löftena lades upp på polisens och kommunernas webbplatser, och 
för ett av områdena även på Facebook,95 genom att affischer med 
löftena sattes upp i polisens receptioner, samt genom att medierna 
bjöds in till pressträffar i samband med påskriften av löftena. 
Därtill förannonserades ofta att medborgardialoger skulle hållas. 

Den interna kommunikationen inom polisen handlade främst 
om att göra medborgarlöftena kända för medarbetarna. Kom
munikationen utfördes främst av kommunpoliserna, men även av 
gruppcheferna för områdespoliser och ingripandepoliser. Infor
mation om medborgarlöftena har också spridits genom affischer 
i polishusen, på polisens webbplats och intranät, samt via epost 
och appar. I de flesta fall fick medarbetarna också någon form 
av information inför att medborgarlöftesarbetet skulle påbörjas i 
lokalpolisområdena. Däremot fick medarbetarna lite information 
om hur det fortlöpande medborgarlöftesarbetet fortskred. Främst 
bestod detta i att kommunpoliserna ibland tog fram uppgifter på 

95 När denna studie genomfördes var arbetet med flera av de lokala Facebooksi-
dorna i startgroparna.
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hur de låg till med medborgarlöftena och påminde gruppchefer 
och medarbetare att arbeta med löftena. Ett område redovisade 
dock hur mycket medarbetarna arbetade med löftena i veckovisa 
mejl till personalen.

Hur har kommunikationen fungerat? 
Lite involvering av kommunikatörer 
I tre av fyra områden var kommunikatörerna knappt involverade 
i medborgarlöftesarbetets initiala skede. Kommunikationspla
nerna var i dessa områden knapphändiga och inte skriftliga. 
Senare i processen tog ett av områdena hjälp av en kommunika
tör för att sprida löftet internt och externt. 

I ett område fanns en kommunikationsplan för lokalpolisområdet 
som inkluderade medborgarlöftet. I detta område var polisens 
kommunikatör – åtminstone initialt – involverad i medborgar
löftesarbetet och deltog bland annat i flera möten med kommun
polisen och kommunrepresentanter. 

Enligt intervjuade kommunikatörer inom polisen beror deras 
medverkan på hur mottagliga kommunpoliserna var till att få 
hjälp från dem. En kommunikatör menade att kommunpoliserna 
i polisområdet inte brukade fråga om hjälp särskilt ofta. ”Det är 
det att man inte tycker att man behöver hjälp av kommunikation, 
att poliserna kör racet själva” menade kommunikatören. 

Lågt intresse hos medierna för det pågående löftesarbetet 
Enligt kommunpoliserna och kommunikatörerna var själva löftet 
det enda som intresserade medierna, medan det var svårt att få 
lokaltidningar intresserade av att skriva om det löpande arbetet 
med löftena.

Förannonserade medborgardialoger lockar redan engagerade 
Ofta förannonserade polisen att medborgardialoger skulle hållas. 
Enligt kommunpoliserna lockade detta till sig personer som gene
rellt sett är engagerade och som även i andra sammanhang gör 
sin röst hörd. Oannonserade dialoger nådde istället de som just 
då råkade befinna sig på platsen, menade kommunpoliserna.

Fler medborgare kände till löftena hösten 2017 än hösten 2016
Hösten 2017 – när områdena arbetat med medborgarlöftena 
under cirka ett halvårs tid – uppgav knappt en fjärdedel av de 
cirka 3 200 svarande i medborgarenkäten att de hört talas om 
polisens arbete med medborgarlöftena. Det är en ökning med 
6 procentenheter jämfört med 2016.96 Ökningen var störst i de 

96 Skillnaden är statistiskt signifikant. Skillnaden är även statistiskt signifikant i 
område A, B och D.
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områden som i något skede involverat kommunikatörer i kom
munikationsarbetet. 

Figur 11. Andel svarande som uppgett att de hört talas om polisens arbete 
med medborgarlöftena. Uppdelat på område. 
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Källa: Medborgarenkäten.

Värt att notera är också att ökningen endast gällde personer med 
svensk bakgrund, där kännedomen ökade från 16 till 24 procent. 
Hos personer med utländsk bakgrund sågs ingen ökning.97 Känne
domen var dock högre bland personer med utländsk bakgrund än 
bland personer med svensk bakgrund både 2016 och 2017. Skill
naderna mellan könen var små, men däremot förekom skillnader 
kopplade till ålder. En högre andel äldre än yngre personer uppgav 
att de hört talas om polisens arbete med medborgarlöften. Detta 
skulle kunna bero på att det främst var via medierna som löftena 
kommunicerades ut, och att äldre personer i högre utsträckning 
än yngre använder sig av dagstidningar.98 Detta skulle även kunna 
förklara varför kännedomen om löftena ökade hos personer med 
svensk bakgrund, men inte hos personer med utländsk bakgrund. 
Materialet ger dock inget svar på varför kännedomen vid båda 
mättillfällena var högre bland personer med utländsk bakgrund. 

Medierna främsta informationskällan 
Av de medborgare som kände till medborgarlöftena vid mätningen 
2017, uppgav två tredjedelar att de hört eller läst om medborgar
löftena i medierna (tv, radio, tidningar, webb). Knappt en fjärdedel 
svarade att de hört eller läst om löftena på andra sätt, såsom att 
de pratat med poliser eller kommunrepresentanter eller deltagit i 
medborgardialoger. Det var 13 procent som svarade att de hört 
eller läst om löftena i sociala medier (Facebook, Twitter osv.).99 

97 Personer med utländsk bakgrund definieras här som personer som är födda 
utomlands eller som har två föräldrar som är födda utomlands, medan personer 
med svensk bakgrund omfattar personer som är födda i Sverige och har minst 
en förälder som är född i Sverige.

98 Mediebarometern 2018, jfr Arpfors m.fl. i Ivert & Mellgren 2017. 
99 Alternativen var inte varandra uteslutande, vilket innebär att några respondenter 

svarat att de hört talas om medborgarlöftena på fler än ett sätt. 
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Ingripandepoliser pratar inte om medborgarlöftena
Det var främst kommunpoliserna och till viss del även kommun
samordnarna och områdespoliserna som pratade om medborgar
löftena när de mötte folk. ”Jag försöker att sprida det vid varje 
möte man har, även om det bara är en minut” konstaterade en 
kommunpolis. IGpoliserna pratade däremot nästan aldrig om 
löftena med invånarna, enligt medarbetarenkäten.100 Samtidigt 
lyfte flera IGpoliser fram att medborgarlöftena har inneburit att 
de i högre utsträckning har arbetat med synlighet på specifika 
platser. Detta har, i sin tur, medfört att de i högre utsträckning 
pratat med folk – dock inte om medborgarlöftena. 

Olika god kännedom om medborgarlöften  
bland IG-poliser respektive områdespoliser
Områdespolisernas kännedom om medborgarlöftena var relativt 
god enligt medarbetarenkäten. De flesta kände till samtliga för 
dem relevanta löften, och många kände till samtliga medborgar
löften i området. IGpoliserna däremot kände främst till de löften 
som de var ansvariga för att utföra. Enligt intervjuerna hade de 
dessutom i flera fall bristande kännedom om de olika komponen
terna i medborgarlöftesmodellen. 

Att områdespoliserna hade bättre kunskap om löftena kan tänkas 
bero på att de i högre utsträckning än IGpoliserna arbetade 
operativt med löftena. Enligt intervjuerna och medarbetarenkäten 
hade de även ett större intresse för löftena och engagemang för 
brottsförebyggande arbete jämfört med IGpoliserna. 

Högre kännedom där medarbetarna fått mer information 
Variationen i medarbetarnas kännedom om löftena var stor 
mellan områdena. I ett område uppgav alla medarbetare i 
medarbetar enkäten att de kände till åtminstone ett löfte. I ett 
annat område uppgav hälften av medarbetarna att de inte kände 
till ett enda löfte. En förklaring till denna skillnad är i vilken mån 
medborgarlöftena kommunicerades ut till personalen. I de två 
områden där flest poliser kände till löftena svarade tre fjärdedelar 
att de fått tillräckligt med information om löftena för att kunna 
arbeta utifrån dem på ett bra sätt. I områdena med lägre kän
nedom om löftena svarade istället en majoritet att de inte fått 
tillräckligt med information. Den varierande kännedomen påver
kades troligen även av antalet aktiviteter i löftena, hur många 
kommuners löften medarbetarna var tvungna att komma ihåg  
och i vilken grad medarbetarna arbetade operativt med löftena. 

100 Av IG-poliserna i medarbetarenkäten svarade 90 procent att påståendet om att 
de brukade prata med invånarna om medborgarlöftena stämde dåligt, varav en 
majoritet svarade att det stämde mycket dåligt.
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Medarbetarnas synpunkter och  
erfarenheter av kommunikationen

Kommunikation och förankring upplevs som svårt 
Att förankra arbetssättet beskrevs av flera kommunpoliser som 
en utmaning. Särskilt svår upplevdes förankringen av medborgar
löftesmodellen bland utredare och andra medarbetare som inte 
nödvändigtvis arbetar direkt med löftena, men som samtidigt 
kan beröras av dem. Kommunpoliser och kommunrepresentanter 
tyckte även att det var svårt att hitta bra kanaler för att nå ut till 
alla poliser, kommunanställda och invånare med vad som görs 
med medborgarlöftena. De brottades exempelvis med hur de 
skulle få ut information till nyanställda poliser och till invånare 
som inte pratar svenska. 

Kommunikatörerna önskar ökad medverkan
Intervjuade kommunikatörer uttryckte en önskan om att fler 
skulle ta stöd av dem. De påpekade även att om de kom in i med
borgarlöftesprocessen i ett tidigare skede skulle det bli lättare att 
kommunicera och återkoppla medborgarlöftena. För att under
lätta deras medverkan betonade de att det är bra om kommuni
kationsplanerna inkluderar tidsplaner och aktivitetsplaner för 
kommunikationsinsatser. Kommunikatörerna underströk även att 
sociala medier skulle kunna användas i högre utsträckning i den 
externa kommunikationen. 

Muntlig information från gruppchefen mest önskad 
Enligt Polismyndighetens nya styrmodell bör information om 
medborgarlöftena gå via gruppcheferna. Samtidigt visar intervju
materialet att medarbetarna främst fått information från kom
munpoliserna. En förklaring kan vara att rollerna var oklara. 
Enligt intervjuade gruppchefer beror det på att återkopplingen 
de själva fick om medborgarlöftena var bristfällig. I takt med att 
gruppcheferna började förstå vad medborgarlöftena handlade om 
blev de dock bättre ambassadörer för medborgarlöftena, enligt 
kommunpoliser och lokalpolisområdeschefer.

Enligt medarbetarenkäten ville hälften av medarbetarna ha infor
mation om medborgarlöftesarbetet muntligen via sin gruppchef 
eller kommunpolisen. Flest svarade att de ville ha information 
från gruppchefen. En tredjedel ville hellre ha informationen elek
troniskt – via intranätet, epost eller en app i telefonen.

Återkoppling och feedback skulle öka motivationen 
IGpoliser och områdespoliser i samtliga områden saknade en 
löpande uppdatering av hur arbetet med medborgarlöftet gått, 
vilka effekter arbetet gett och vad medborgarna tyckte att det 
resulterat i. Flera poliser i yttre tjänst menade att återkoppling 
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skulle öka motivationen och vara en morot både för att arbeta 
mer och för att i högre utsträckning återrapportera arbetet. Reso
nemanget återspeglas i citatet nedan:

”Och sen en mer kontinuerlig uppföljning. Kanske efter ett 
halvår skulle det vara intressant från medborgarna – det 
behöver ju inte vara någon stor undersökning – men att kolla 
från medborgarna om de tycker att vi t.ex. varit mer synliga 
och det skulle nog kunna leda till att det blir ännu roligare att 
jobba mot det.” (Polis)

Fortsatt implementering
Efter att medborgarlöften införts i samtliga landets kommuner var 
tanken att arbetssättet skulle vara implementerat. Det särskilda 
projektet för införandet av medborgarlöftena skulle avslutas och 
de regionalt införandeansvariga för medborgarlöftena skulle 
fasas ut. I det här kapitlet diskuteras hur väl arbetsmodellen med 
medborgarlöftena implementerats i de studerade områdena. Efter
som implementering inte är en del av medborgarlöftesmodellen 
är detta kapitel utformat på ett lite annat sätt än de föregående. 
Kapitlet utgår från intervjuer och medarbetarenkäten.

Sammanfattning av fortsatt implementering
• Kommunpoliser upplever att medborgarlöftesmodellen 

följts, men i något komprimerad form. 

• Chefer inom polisen understryker att implementeringen av 
medborgarlöftesmodellen tar tid och att man måste vara 
uthållig.

• Signalen från Polismyndighetens ledning och lokalpolis
områdescheferna är att medborgarlöftena ska fortsätta 
prioriteras. 

• Medborgarlöftena har låg status bland medarbetarna 
inom polisen. 

• Medborgarlöftesarbetet är ännu inte förankrat i de  
kommunala förvaltningarna. 

• Kommunpoliserna är en drivkraft i medborgarlöftesarbe
tet, men har inget personalansvar och stor arbetsbörda. 

Medborgarlöftesmodellen i komprimerad form
Enligt kommunpoliserna har arbetet med medborgarlöften till 
stor del följt medborgarlöftesmodellens olika steg. En kommun
samordnare beskrev arbetet som ”by the book, men på kort tid 
och i komprimerad form”. Tre av områdenas kommunpoliser 



75

Brå rapport 2018:14

svarade i kommunpolisenkäten 2017101 att medborgarlöftesarbe
tet överlag fungerat bra i lokalpolisområdet. 

I intervjumaterialet framfördes dock både åsikter om att medbor
garlöftesprocessen är för lång och att den är för kort. Kommun
poliser och kommunala företrädare ansåg att de inte hade tid att 
genomföra alla moment i modellen, medan poliser i den opera
tiva verksamheten tyckte att löftena var för oflexibla och inte tog 
hänsyn till förändringar i lägesbilden. 

Medborgarlöftena ska prioriteras enligt chefer 
Enligt regionpolischeferna och regionalt införandeansvariga för 
medborgarlöftena (RIFA) ligger ansvaret för implementeringen av 
medborgarlöftesmodellen sedan januari 2017 på lokalpolisom
rådesnivå. Implementeringen måste få tillåtas ta tid, underströk 
flera chefer inom polisen. För att implementeringen ska fortsätta 
krävs därför uthållighet. 

Trots att lokalpolisområdeschefer upplevde ett falnande intresse 
för medborgarlöftena från nationellt håll menade de att löftena 
fortsatte att vara viktiga. Gruppchefer och kommunpoliser i de 
studerade områdena underströk att deras chefer signalerade att 
medborgarlöften är något som de ska fortsätta att prioritera. 
Vidare svarade en klar majoritet av ingripandepoliserna och 
områdespoliserna i tre av områdena att lokalpolisområdeschefen 
signalerade att medborgarlöftesarbetet är viktigt. 

Medborgarlöftena har låg status bland medarbetarna
Samtidigt som det signaleras att medborgarlöftena var viktiga 
har de, enligt medarbetarenkäten, inte någon hög status inom 
de studerade lokalpolisområdena. En majoritet av medarbe
tarna svarade att påståendet om att löftena har hög status inom 
lokalpolisområdet stämde ganska eller mycket dåligt. Samma bild 
framkom i intervjuerna. 

Medborgarlöftena är ännu inte förankrade  
inom de kommunala förvaltningarna 
Medborgarlöftesmodellen ska också förankras hos de samver
kande kommunerna. Enligt polisens metodstöd är ”förankring 
på politisk/strategisk nivå central för arbetets legitimitet, resurs
säkring och långsiktighet”.102 För att medborgarlöftesarbetet 
ska bli bra måste man snabbt få med den högsta ledningen inom 
kommunen – både kommunstyrelsens ordförande och kom

101 En enkät som skickades ut till landets samtliga kommunpoliser våren 2017. 
102 Polismyndigheten 2016a. 
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mundirektören – menade intervjupersoner inom de kommunala 
förvaltningarna i de studerade områdena. Den initiala informa
tionen från polisen till kommunerna om medborgarlöftesarbetet 
var dock, enligt intervjuerna, i vissa fall otillräcklig. Kommun
samordnarna har inte heller gjort några omfattande insatser för 
att förankra medborgarlöftesarbetet internt bland sin personal. 
Intervjuerna vittnar om att det i flera kommuner främst är chefer 
och de som direkt är inblandade i medborgarlöftesarbetet som 
har fått information om och känner till löftena och arbetssättet. 
Kännedomen om medborgarlöftena bland den övriga personalen 
inom kommunerna är däremot bristfällig. 

Kommunpoliserna avgörande  
för medborgarlöftesarbetet 
Att ha en kompetent och drivande kommunpolis upplevs som 
en stark framgångsfaktor i medborgarlöftesarbetet, enligt 
intervjuerna. Kommunens samordnare, kommunpoliserna och 
lokal polisområdeschefer är överlag mycket positivt inställda till 
kommunpolisfunktionen. Bland ingripandepoliser märks dock en 
viss skepsis – flera uttrycker att de inte förstår kommunpolisens 
roll och nytta. 

Kommunpoliserna i studien upplevde sig ha ett stort mandat att 
driva strategiska samverkansfrågor, inklusive arbetet med med
borgarlöften. De beskrev samarbetet med lokalpolisområdesche
fer som bra, men menade att samarbetet med gruppcheferna för 
områdespoliserna och ingripandepoliserna ibland fungerade något 
sämre. Det försvårade i vissa fall arbetet med medborgarlöftena, 
då kommunpoliserna är beroende av poliserna i yttre tjänst för att 
kunna genomföra exempelvis medborgardialoger och operativt 
medborgarlöftesarbete. Vidare hade kommun poliserna ofta en 
stor arbetsbörda, med ansvar för många kommuners medborgar
löften. I några områden ansvarade de även för andra arbetsupp
gifter som inte ingick i kommunpolisrollen. Det medförde att de 
kunde lägga ned begränsat med tid på varje medborgarlöfte.

Kort summering av arbetet med medborgar
löftena i de fyra studerade områdena
När det gäller de kvalitetskriterier som satts upp för medarbetar
dialog, medborgardialog och medborgarlöften har vissa kriterier 
till stor del uppfyllts, medan områdena haft större problem att 
uppfylla andra kriterier. Samma sak gäller för övriga rekommen
dationer i metodstödet. Nedan följer en kort summering utifrån 
syftet med modellens olika delar, kvalitetskriterierna samt övriga 
rekommendationer i metodstödet.



77

Brå rapport 2018:14

Medarbetardialoger
Enligt medarbetarenkäten medförde dialogerna att hälften av 
medarbetarna kände sig mer delaktiga i medborgarlöftesarbetet. 
Det varierade dock en del mellan områdena, där medarbetare 
som var mer nöjda med dialogens genomförande och återkopp
ling kände sig mer delaktiga. 

I princip alla områdespoliser och ingripandepoliser i områdena 
har blivit erbjudna att delta i medarbetardialoger om vad som är 
problemet. Under dessa dialoger har de fått bidra med sina kun
skaper och erfarenheter inom ramen för framtagandet av lokala 
lägesbiler. I de flesta områden ansåg medarbetarna att syftet med 
dialogen och hur de kunde påverka framgick. 

Däremot genomförde endast ett område dialoger om hur polisen 
kan arbeta med de identifierade problemen enligt medborgar
löftesmodellen. Under både vad och hurdialogerna saknades 
ofta relevanta underlag, såsom lägesbilder, resultat från med
borgardialoger och styrdokument. Aktiviteter diskuterades inte 
heller utifrån en orsaksanalys, mål togs inte fram och uppföljning 
berördes inte. Därtill återkopplades resultatet från dialogerna säl
lan till medarbetarna.

Medborgardialoger
En liten andel av områdenas medborgare deltog i en medborgar
dialog, men de som deltog representerade relativt väl områdenas 
befolkning med hänsyn till kön och ålder. Dialogerna fokuserade 
till stor del på medborgarnas upplevelser av trygghet och var 
uppskattade av medborgare som deltagit i en dialog. Därtill präg
lades dialogerna av ett öppet och aktivt lyssnande och polisen var 
överlag ödmjuk i sitt bemötande av medborgarna. 

Däremot valdes form och målgrupp för dialogerna ofta utan 
målgruppsanalys eller analys av lokala förutsättningar. Under 
själva dialogerna tydliggjordes det sällan hur medborgarna kunde 
påverka polisens arbete genom dialogerna. Dialogerna karaktäri
serades sällan av tvåvägskommunikation där även polisen gav sin 
bild, och resultaten från dialogerna återkopplades endast i liten 
utsträckning till medborgarna.

Löftesformulering
Medarbetardialogerna, medborgardialogerna och lägesbilderna 
låg till grund för medborgarlöftena, men störst hänsyn togs till 
medborgarnas upplevelser. I de flesta fall utgick löftena dock inte 
från samverkansöverenskommelserna eller från en väl genomförd 
orsaksanalys. Tre av områdenas löften var vaga och ospecifika. De 
saknade därutöver ofta aktivitetsplaner och kommunikationsplaner. 
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Operativt genomförande av medborgarlöftena
Överlag lade områdespoliserna och ingripandepoliserna lite tid 
på medborgarlöftesarbete. Hur stor andel av områdenas poliser 
som arbetade med medborgarlöftena och hur ofta de gjorde detta 
varierade dock en del mellan områdena. Bristfällig inrapporte
ring av medborgarlöftesarbete medförde att det dokumenterade 
arbetet i de flesta fall var i underkant.

Kommunikation till medarbetare och medborgare
Kommunikatörer involverades i liten utsträckning i arbetet med 
medborgarlöften och kommunikationsplanerna var sällan skrift
liga. Både den interna och externa kommunikationen fokuserade 
på att sprida information om de färdigformulerade löftena, 
medan mindre kommunicerades om hur områdena arbetade med 
löftena eller om syftet med medborgarlöften och de olika delarna 
i modellen. Medan områdespolisernas förståelse för och kunskap 
om löftena var relativt god, var det sämre hos ingripandepoli
serna. Kännedomen om medborgarlöftena ökade något bland 
medborgarna mellan hösten 2016 och hösten 2017. 

Övrigt samverkansarbete
Det övriga samverkansarbetet inkluderar element som också 
ingår i den övergripande samverkansprocessen mellan polis och 
kommun. Initieringen av samverkan var något trögstartad, men 
efter hand avsatte polis och kommun resurser och tydliggjorde 
roller. Kommunen i ett område valde att inte delta i arbetet med 
medborgarlöften. I de andra områdena togs lägesbilder, orsaks
analyser och uppföljningar fram gemensamt med kommunen. I 
samtliga områden inkluderade lokala lägesbilder resultaten från 
medarbetardialoger och medborgardialoger. Medborgarlöftesar
betet följdes i de flesta fall upp i slutliga skriftliga uppföljningar. 
Däremot följdes kvaliteten på medborgarlöftesarbetet inte upp 
och löpande uppföljningar gjordes sällan. Orsaksanalyser var inte 
skriftliga och gjordes inte i analysgrupper med bred kompetens.

Andra erfarenheter av  
arbetet med medborgarlöften
Som tidigare understrukits baseras den ovanstående delen på en 
studie av medborgarlöftesarbetet i de fyra studerade områdena.  
I det här kapitlet jämförs arbetet med medborgarlöftena i de fyra 
områdena med andra erfarenheter av medborgarlöftesarbetet. 
Kapitlet utgår i huvudsak från en enkät som skickades ut till 
samtliga cirka 200 kommunpoliser i Sverige våren 2017 och våren 
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2018, inom ramen för Brås uppdrag103 att årligen beskriva det 
brottsförebyggande arbetet i Sverige i en årsrapport.104 Enkäten 
kompletteras med intervjuer med regionalt införandeansvariga 
för medborgarlöftena (RIFA) i samtliga sju regioner i Sverige och 
regionpolischefer i de regioner som studerades. Också erfarenhe
ter från polisens egna utvärderingar och andra undersökningar 
om medborgarlöftena är inkluderade i genomgången nedan. 
Eftersom medborgarlöftena är en ny arbetsmodell finns det dock 
än så länge knapphändigt med forskning och utvärderingar av 
arbetssättet. De studier som gjorts är framförallt en studentan
tologi från Malmö högskola samt ett antal studentuppsatser.105 
Dessa studier, liksom kommunpolisenkäten och intervjuerna med 
RIFA och regionpolischefer är antingen betydligt mer översiktliga 
eller mindre heltäckande än studien av medborgarlöftesarbetet i 
de fyra studerade områdena. Syftet är därför inte att på detaljnivå 
diskutera likheter och skillnader, utan snarare att undersöka om 
resultaten i denna studie på en övergripande nivå verkar ligga i 
linje med andra erfarenheter av medborgarlöftesarbetet. 

Samverkan mellan polis och kommun 
Enligt kommunpolisenkäten ansåg de flesta kommunpoliser, pre
cis som i denna studie, att medborgarlöftesarbetet lett till bättre 
samverkan med kommunen. Flera kommunpoliser tog också upp 
att kommunerna inte alltid har utsedda samordnare för det brotts
förebyggande arbetet och att kommunerna i vissa fall inte upplevs 
prioritera brottsförebyggande arbete. Flera RIFA påpekade att 
arbetet med medborgarlöftena sattes igång utan att arbetssättet 
hunnit förankras hos kommunerna. Det ledde, enligt en RIFA, till 
att både samverkan och intresset från kommunerna till att delta i 
medborgarlöftesarbetet i vissa fall påverkades negativt. 

Troligtvis var den tidigare samverkan mellan polisen och kom
munen dock bättre i många av landets kommuner än i de stu
derade områdena.106 I områden där samverkansarbete varit väl 
etablerat under en längre tid upplever RIFA medborgarlöftena 
som mindre viktiga för det fortsatta samverkansarbetet mellan 
polis och kommun.

Medarbetardialoger 
I likhet med de studerade områdena finns det stora variationer 
i kvaliteten på medarbetardialogerna, enligt RIFAintervjuerna. 

103 Ju 0062/17.
104 Svarsfrekvensen var 83 procent 2017 respektive 86 procent 2018.  

Två årsrapporter har än så länge publicerats, se Brå 2017a och Brå 2018b. 
105 Ivert & Mellgren 2017. 
106 Läs mer om detta i bilaga 1 metod.
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Flera RIFA berättar att det inte är ovanligt att det slarvas med 
medarbetardialogerna. Medarbetarna är inte alltid medvetna om 
att de har haft medarbetardialog, man har vad och hurdialoger 
på samma dag och man hastar igenom dialogerna. Att det varierar 
mycket kan dels bero på resursläget i lokalpolisområdena, men 
också på vilken tradition man har i lokalpolisområdet när det gäl
ler att göra medarbetarna delaktiga i planeringen, enligt RIFA. 

Medborgardialoger 
Precis som i denna studie uppmärksammas både i Genomför
andekommitténs rapport, i RIFAintervjuerna och i en av stu
dentuppsatserna att medborgardialoger som hålls genom möten 
som polisen och kommunen bjuder in till dels leder till dålig 
uppslutning, dels riskerar att locka till sig personer som även 
vanligtvis gör sin röst hörd.107 I likhet med de studerade områ
dena lyfte också de regionalt införandeansvariga upp att medbor
gardialogerna kan medföra en komplex bild, som kan vara svår 
för kommunpolisen och kommunrepresentanten att få ihop när 
dialogerna analyseras.

Lägesbilder och orsaksanalys 
Vad gäller lägesbilder och orsaksanalys verkar resultaten i denna 
studie stämma överens med hur det ser ut i resten av landet och 
hakar i den tidigare forskningen på området. Att polisen generellt 
sett tycker att det är svårt och är mindre bra på att analysera 
orsaker till problemen innan insatser sätts in, lyfts fram i flera 
rapporter om polisens brottsförebyggande arbete.108 Också att 
det finns brister i dokumentationen av kartläggningar, problem
bilder och analyser har uppmärksammats tidigare.109 

I RIFAintervjuerna framkommer bristen på stöd i analysarbe
tet, och att underrättelseenheterna (UND) inte har varit särskilt 
intresserade av att bidra med lokala lägesbilder, eftersom det inte 
har ingått i deras uppdrag. ”Vi saknar en professionell, analytisk 
förmåga som kan stötta lokalpolisområdena i deras framtagande 
av lokala lägesbilder. Det är egentligen ett stort problem”, kon
staterade en RIFA. 

Löftesformulering 
Vissa av de svårigheter som uppmärksammats med löftesformu
leringen i de studerade områdena tas också upp på andra håll. 

107 Ju 2012:16, Sjöblom 2018. 
108 Se bl.a. Brå 2013:5, Brå & RPS 2010, Ju 2012:16, Polismyndigheten 2016c, 

RiR 2010:23, RPS 2012:2, Sjöblom 2018.
109 Se bl.a. RiR 2010:23. 
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Enligt Statskontoret och RIFAintervjuerna har kvaliteten på 
löftena varierat stort över landet.110 Genomförandekommittén 
har tidigare konstaterat att specificering av målen ofta saknas, 
särskilt när ökad polisnärvaro utlovas i löftena.111 RIFA och 
regionpolischefer understryker att fokus inledningsvis har varit 
att få fram medborgarlöften i samtliga kommuner, medan att 
höja kvaliteten på löftena blir nästa steg. I RIFAintervjuerna 
framkommer också att samverkansöverenskommelserna och 
medborgarlöftena inte alltid har setts som två delar i samma 
process och att många kommuner därför inte har tagit hänsyn till 
överenskommelserna när löftena formulerats. Innehållet i löftena 
i de studerade områdena sticker inte heller ut ifall de jämförs med 
övriga löften runt om i landet, utan det var just åtgärder för ökad 
trygghet, ökad polisiär synlighet, trafik, narkotika och ungdomar 
som de flesta löften inriktade sig på.112

Operativt arbete med medborgarlöftena
Upplevelsen av resursbrist är inte unik för de studerade områ
dena. Både i Statskontorets rapport och i kommunpolisenkä
terna framkommer en upplevelse av att det saknas resurser för 
medborgarlöftesarbetet.113 Många kommunpoliser tog upp att 
de saknade områdespoliser eller att dessa inte fick arbeta brotts
förebyggande. Enligt Statskontoret har områdespoliserna inte 
fått den roll som det var tänkt, eftersom många fått arbeta med 
annat än brottsförebyggande arbete.114 Det ansträngda resurslä
get uppfattades av flera kommunpoliser leda till att kontinuiteten 
och uthålligheten åsidosattes. Resursbrist för brottsförebyggande 
arbete upplevdes även vara den största svårigheten i en tidigare 
Bråundersökning av samverkansöverenskommelserna.115

Uppföljning
Liknande svårigheter med effektuppföljning som i denna studie 
noterades av andra kommunpoliser i kommunpolisenkäten 2017 
samt i en av studentuppsatserna.116 Flera studentuppsatser under
stryker också att det finns brister i uppföljningen av medborgar
löftena.117

110 Statskontoret 2017:10. 
111 Ju 2012:16. 
112 Polismyndigheten 2016b, Larsson 2017. 
113 Statskontoret 2017:120. 
114 Statskontoret 2018:18. 
115 Brå 2013:5, jfr Brå 2011:13. 
116 Sjöblom 2018.
117 Ivert & Mellgren 2017, Sjöblom 2018. 
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Regionpolischefer och RIFA medgav att medborgarlöftena efter 
årsskiftet 2016/2017 tappade lite i fokus från myndighetens sida 
och att löftena under 2017 inte diskuterades nationellt i någon 
större utsträckning. Flera RIFA tog upp att det varken låg i RIFA
uppdraget eller hos någon annan att följa upp löftena. Enligt 
regionpolischeferna har de delegerat uppföljningen till lokalpolis
områdena, vilket ligger i linje med den nya styrmodellen. 

Kommunikation 
Enligt kommunpoliserna som svarat på kommunpolisenkäten 
känner en majoritet av medborgarna inte till medborgarlöftena. 
Också Malmöstudenterna konstaterade att invånarnas kunskap 
om polisens arbete med medborgarlöften är låg, i de flesta av de 
undersökta stadsdelsområdena i Malmö. I antologin, liksom i en 
kandidatuppsats från Gävle högskola, fastställs att det ofta bris
ter i kommunikationen av medborgarlöftena.118 Genomförande
kommittén kunde, precis som den här studien, se att den externa 
spridningen av löftena var bättre där kommunikatörer använts.119 
I vilken mån kommunikatörer har involverats varierar också i 
landet som helhet, enligt RIFAintervjuerna. 

Till skillnad från poliser och kommunikatörer i de studerade 
områdena, menade RIFA däremot att intresset för medborgarlöf
tena har varit stort från lokalmedierna – särskilt i små kommuner. 

I kommunpolisenkäterna, RIFAintervjuerna och Malmöupp
satserna uppmärksammas, precis som i denna studies områden, 
brister i den interna kommunikationen och svårigheter med att 
”få med alla på tåget” och att förankra medborgarlöftesarbetet 
bland medarbetarna och gruppcheferna.120 

Implementering 
Drygt två tredjedelar av de kommunpoliser som svarat på kom
munpolisenkäterna menade att medborgarlöftesarbetet överlag 
fungerade bra i deras lokalpolisområde. Enligt RIFA är det dock 
troligtvis snarare regel än undantag att samverkansprocessen 
inte har följts till punkt och pricka. I studentuppsatser lyftes att 
polisens metodstöd ofta inte följs.121 Även en utvärdering från 
polisen och Statskontoret pekar på brister i implementeringen av 
medborgarlöftesmodellen och den nya styrmodellen.122 

118 Holm & Koivunen 2017, Ivert & Mellgren 2017. 
119 Ju 2012:16. 
120 Ivert & Mellgren 2017. 
121 Holm & Koivunen 2017, Ivert & Mellgren 2017. 
122 Polismyndigheten 2016c, Statskontoret 2017:10. 
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Medborgarlöftenas låga status i de studerade områdena ligger 
i linje med både kommunpolisenkäten och tidigare forskning. I 
kommunpolisenkäterna betonar flera kommunpoliser att brotts
förebyggande arbete har låg status internt och att det saknas 
intresse för brottsförebyggande arbete inom polisorganisationen. 
Flertalet tidigare studier123 om brottsförebyggande arbete under
stryker att brottsförebyggande arbete generellt har låg status 
inom polisen, vilket därmed inte verkar ha förändrats i och med 
införandet av medborgarlöftena.

Statskontoret samt en av studentuppsatserna understryker kom
munpolisernas roll i arbetet med att komma närmare medborga
na.124 Det ligger också i linje med en tidigare Bråstudie om sam
verkan mellan polis och kommun, där vikten av bra samordnare 
inom båda organisationerna betonas.125 Precis som i de studerade 
områdena vittnar dock flera RIFA om att det inte är ovanligt att 
kommunpoliserna åläggs extrauppgifter. Kommunpoliserna har 
ibland blivit ”isolerade öar” inom polisen, och vissa kommunpo
liser känner sig ensamma i sin roll, enligt kommunpolisenkäten 
och RIFAintervjuerna.

123 Se bl.a. Brå 2013: 21, RiR 2010:23, RPS 2012:2, Statskontoret 2017:10, 
Stenmark 2005.

124 Sjöblom 2018, Statskontoret 2018:18.
125 Brå 2013:5. 
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Del 2 – Uppföljning  
av målen med  
medborgarlöftena
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Målet med medborgarlöftesarbetet är 
att det ska

• öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det  
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

• stärka medborgarnas förtroende för polisen 

• öka tryggheten bland medborgarna

• förebygga brott.126 

För att kunna bedöma i vilken mån medborgarlöftena har påver
kat målen hade det krävts en jämförelse med liknande områden 
som inte arbetat med medborgarlöften för att se om utvecklingen 
skiljer sig åt. Det är inte möjligt, eftersom arbetssättet införts i 
hela Sverige. Syftet med den här delen är istället att diskutera 
eventuella förändringar i medborgarnas upplevelser respektive 
brottsutvecklingen i relation till medborgarlöftena. Uppföljningen 
av målen bygger på följande datakällor:

• Medborgarenkät: En för och eftermätning om upplevelser av 
delaktighet, förtroende, trygghet, problem i det egna området, 
liksom utsatthet för brott, bland boende i de fyra studerade 
områdena. Enkäten skickades ut till 8 000 slumpmässigt 
utvalda personer hösten 2016 respektive hösten 2017. Svars
frekvensen var 45 procent 2016 och 40 procent 2017. I ett 
område (A) har även resultatet analyserats för ett fokusområde 
som medborgarlöftet särskilt inriktats mot.127 

126 Polismyndigheten 2016a. 
127 Fokusområdet är ett geografiskt avgränsat område i område A. Flera av  

aktiviteterna i område A:s medborgarlöfte riktade sig enbart till fokusområdet. 
Sammanlagt svarade 175 personer från fokusområdet på medborgarenkäten 
2016 och 128 personer 2017. 
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• Torgmätningen: En lokal för och eftermätning av ett specifikt 
medborgarlöfte i ett av områdena. Mätningen gjordes genom 
att Brå på våren respektive hösten 2017 stod på torget och 
muntligen ställde frågor om trygghet, förtroende för polisen  
och frågor kopplade till det enskilda löftet i området till  
personer som passerade torget. Sammanlagt svarade cirka  
300 personer vid respektive insamlingstillfälle.

• Medborgardialogenkät: Enkät till medborgare som deltagit 
i en medborgardialog. Medborgarna som observerades av 
Brå fick ta ställning till olika frågor kopplade till medborgar
dialogen och till medborgarlöftena. Antalet svarande uppgick 
till 118 personer. 

• Anmälningsstatistik: Statistik över det totala antalet anmälda 
brott i de fyra områdena, samt för de brottstyper som iden
tifieras i respektive medborgarlöfte. Statistiken redovisas för 
samma period som medborgarlöftet – alltså april till december 
2017 – samt samma period 2016, om inget annat anges.

Utöver ovanstående källor har i vissa fall även övrigt datamate
rial från utvärderingen använts såsom intervjuer och resultat från 
medarbetarenkäten.128 

Fokus i det här kapitlet ligger på övergripande resultat. I det sista 
kapitlet om förebyggande av brott redovisas dock resultaten upp
delat på område. Samtliga skillnader som redovisas är statistiskt 
signifikanta mellan de två mättillfällena om inget annat nämns. 

Dåliga förutsättningar att uppfylla målen
Det finns flera omständigheter som begränsar möjligheten att se 
några effekter med arbetet med medborgarlöftena i denna under
sökning: 

• Kort utvärderingstid. Vid tidpunkten för eftermätningen, 
hösten 2017, hade polisen och kommunerna endast arbetat 
med medborgarlöftena under cirka sex månaders tid, eftersom 
löftena skrevs på under våren 2017.

• Långsiktiga mål. Målen med medborgarlöftena är på många 
sätt långsiktiga – att förbättra trygghet och förtroende tar tid. 

• Lite arbetad tid. Polisen i de fyra studerade områdena arbetade 
inte särskilt mycket med medborgarlöftena under den stude
rade perioden.

• Lite extern kommunikation. Polisen och kommunerna hade 
inte någon omfattande extern kommunikation för att sprida 
information till befolkningen om medborgarlöftena och vad 
arbetet med löftena resulterat i.

128 För mer information om de metoder som används i studien, se bilaga 1 metod.
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Givet dessa omständigheter är några större förändringar i med
borgarnas delaktighet, förtroende för polisen, trygghet eller 
förebyggande av brott inte troliga. 

Av de anledningar som listas ovan var också poliserna som 
intervjuats och svarat på medarbetarenkäten tveksamma till om 
medborgarlöftesarbetet under den studerade perioden fått önskad 
effekt. 

Delaktighet
En förutsättning för att medborgarna ska känna sig delaktiga i 
polisens arbete är att de har kunskap om vad polisen gör och att 
de vet hur de kan göra sig hörda och påverka arbetet.129 Medbor
garenkäten omfattade därför frågor om medborgarnas kännedom 
om och kunskap om polisens arbete, kännedom om medborgar
löftena samt huruvida medborgarna upplever att de själva har 
möjlighet att påverka polisens arbete i bostadsområdet. Också 
medborgardialogenkäten omfattade en fråga om medborgarnas 
möjligheter att påverka polisens arbete.

Sammanfattande resultat
• Kännedomen om polisens arbete och hur man kan föra 

fram synpunkter har ökat marginellt liksom andelen som 
känner till arbetet med medborgarlöften. 

• Andelen som upplever att de kan påverka polisens arbete 
är i stort sett oförändrad.

• Känslan av att kunna påverka polisens arbete är vanligare 
bland dem som känner till arbetet med medborgarlöften.

• Hälften av dem som svarat på medborgardialogenkäten 
upplevde sig ha stora möjligheter att påverka polisens 
arbete.

• Kännedom och kunskap om polisens arbete och hur  
synpunkter kan föras fram ökade endast bland kvinnor.

Medborgarnas känsla av delaktighet, 
enligt medborgarenkäten
Något bättre kännedom och kunskap
Resultatet från medborgarenkäten visar att kännedomen om poli
sens arbete ökade med cirka två procentenheter mellan 2016 och 
2017, och detsamma gällde kännedomen om hur man kan föra 
fram synpunkter till polisen om deras arbete och prioriteringar. 
Delas resultaten upp på kön framkommer dock att ökningen 

129 Jfr Bain m.fl. 2014, Bullock 2010, Flanagan 2008, Myhill 2012, Rix m.fl. 2009.



87

Brå rapport 2018:14

endast är signifikant bland kvinnor. Andelen som hört talas om 
medborgarlöftena ökade med sex procentenheter under samma 
period.

Figur 12. Andel som svarat att de vet hur de kan föra fram synpunkter till  
polisen om deras arbete, som känner till vad polisen arbetar med för att 
minska brottsligheten i området, respektive andel som hört talas om polisens 
arbete med medborgarlöften. 
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Källa: Medborgarenkäten.

Överlag oförändrad känsla av att kunna påverka polisens arbete 
Andelen svarande som upplever att de kan påverka polisens 
arbete i bostadsområdet är överlag låg – mellan fyra och 14 pro
cent – och i princip oförändrad 2017 jämfört med 2016. Personer 
med utländsk bakgrund130 upplevde i högre uträckning än perso
ner med svensk bakgrund att de kan påverka polisens arbete. De 
hade även en bättre kännedom om polisens arbete i områdena 
och om medborgarlöftena. Underlaget ger inga tydliga svar på 

Figur 13. Andel med svensk bakgrund (antal svarande: 5 355) respektive 
utländsk bakgrund (antal svarande: 1 334) som upplever att de i ganska eller  
mycket hög utsträckning kan påverka polisens arbete i bostadsområdet. 
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Källa: Medborgarenkäten.

130 Med utländsk bakgrund avses personer som är födda i ett annat land eller har 
två föräldrar som är födda utomlands.
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varför det är skillnad mellan grupperna. Vi kan dock se att skill
naden mellan grupperna är störst i det område där andelen med 
utländsk bakgrund är störst.131 

Även i relation till ålder skiljer sig resultaten åt något. Andelen 
som upplever att de kan påverka polisens arbete var högre bland 
yngre personer (18–30 år) än bland övriga ålderskategorier (14 
procent jämfört med mellan sju och åtta procent). Det förekom 
dock inte några signifikanta skillnader inom respektive ålders
grupp mellan mättillfällena.

Känslan av att kunna påverka polisens arbete är  
starkare bland dem som känner till medborgarlöftena 
Bland dem som kände till polisens arbete med medborgarlöften 
upplevde 16 procent att de i ganska eller mycket hög utsträck
ning kunde påverka polisens arbete i bostadsområdet. Det kan 
jämföras med sex procent av de svarande som inte kände till 
polisens arbete med medborgarlöftena. 

Figur 14. Andel svarande som upplever att de kan påverka polisens arbete i 
mycket eller ganska hög utsträckning, uppdelat på de som känner till polisens 
arbete med medborgarlöften (755 personer) respektive de som inte gör det 
(2 413 personer). 
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Medborgarnas känsla av delaktighet,  
enligt medborgardialogenkäten
Deltagare i medborgardialoger  
upplever stor möjlighet att påverka
Ungefär hälften av de medborgare som svarade på Brås enkät i 
samband med medborgardialogerna uppgav att de upplever att 
de har ganska eller mycket stora möjligheter att påverka polisens 
arbete. Ungefär lika många uppgav dessutom att de fått ganska 
eller mycket bättre kunskap om polisens arbete i och med medbor

131 Mer om områdenas befolkningssammansättning finns i tabell 6 i bilaga 1. 
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gardialogen. De medborgare som deltagit i en medborgardialog 
där polisen berättat mer om dialogen och om sitt arbete upplevde 
större möjlighet att påverka och uppgav i högre utsträckning att 
de fått bättre kunskap om polisens arbete jämfört med de som 
deltagit i en medborgardialog med lite information och samtal. 

Förtroende för polisen
Forskning132 visar att medborgarnas förtroende för polisen kan 
öka genom att polisen har dialog med medborgarna, att med
borgarna blir bemötta respektfullt och att de görs delaktiga i 
polisens arbete. Annat som antas påverka förtroendet för polisen 
är i vilken grad medborgarna anser att polisen upplevs bry sig 
om lokala problem och att polisen agerar rättvist och korrekt, så 
kallad processuell rättvisa.133 Tidigare Brårapporter visar också 
att medborgarnas förtroende för polisen påverkas av i vilken mån 
polisen uppfattas göra ett effektivt arbete.134 För att undersöka 
medborgarnas förtroende för polisen ställdes i medborgarenkäten 
därför både frågor om förtroende för polisens sätt att bedriva sitt 
arbete och om de svarandes upplevelser av polisens bemötande, 
effektivitet, agerande och värderingar. Också den lokala torgmät
ningen inkluderade en fråga om medborgarnas förtroende för 
polisens sätt att bedriva sitt arbete på torget. 

Sammanfattande resultat
• Andelen som uppger att de har ganska eller mycket högt 

förtroende för polisen har ökat något bland kvinnor. 

• Förtroendet var högre bland personer som känner till 
medborgarlöftena. 

• Bland kvinnor ökade andelen som upplever att polisen 
är bra på att hantera olika problem samt upplevelsen att 
polisen delar ens egna värderingar.

• Förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete på  
torget ökade bland äldre, enligt den lokala torgmätningen.

Medborgarnas upplevelser av förtroende  
för polisen enligt medborgarenkäten
Förtroendet för polisen har ökat något
Förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete har ökat mar
ginellt, från 49 procent 2016 till 51 procent 2017. Ökningen avser 

132 Se bl.a. Bain m.fl. 2014, Hamilton-Smith m.fl. 2014, Myhill 2012,  
Skogan 2006b.

133 Sunshine & Tyler 2003. 
134 Brå 2018:6, Brå 2016:24. 
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dock endast kvinnor. Vid en jämförelse med nationella trygghets
undersökningen (NTU) framgår att förtroendet för polisen bland 
kvinnor på nationell nivå minskade från 65 till 59 procent.135

Figur 15. Andel som svarade att de har ganska eller mycket högt förtroende 
för polisens sätt att bedriva sitt arbete. 
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Källa: Medborgarenkäten.

Små skillnader i andra aspekter av förtroende
I medborgarenkäten ställdes frågor om olika aspekter som enligt 
forskningen förväntas påverka förtroendet för polisen, såsom 
bemötande, effektivitet,136 värderingar, processuell rättvisa,137 
och känslan av att polisen bryr sig. Skillnaderna i svaren mel
lan mättillfällena var i samtliga fall små och i de flesta fall inte 
signifikanta. En stor andel (ofta över 50 procent) av de svarande 
uppgav även svarsalternativet vet ej på dessa frågor. 

Det förekom dock vissa skillnader om man ser till de olika 
förtroendeaspekterna inom olika grupper. Upplevelsen av att 
polisen är effektiv ökade bland kvinnor, yngre och personer med 
utländsk bakgrund. Andelen som uppgav att polisens värderingar 
överensstämmer med de egna, ökade bland kvinnor och äldre 
personer. Bland äldre ökade därtill andelen som haft positiva 
erfarenheter av polisens bemötande. 

Ökad känsla av att polisen bryr sig  
om problem, bland kvinnor i fokusområdet 
Andelen som upplever att polisen bryr sig om problem ökade i 
fokusområdet – det område som polisen fokuserat särskilt på i 
område A. Delas resultatet upp på kön framkommer att ökningen 

135 Brå 2018:1. 
136 Med polisens effektivitet avses här polisens förmåga att hantera brott med inslag 

av våld, arbeta mot försäljning av narkotika, ingripa mot alkohol- eller narkotika-
påverkade ungdomar, arbeta mot bostadsinbrott, stoppa personer som kör 
vårdslöst, hålla ordning på gator och torg, komma snabbt på plats vid nödsitua-
tioner, hantera gängkriminalitet och få människor att känna sig trygga.

137 Med processuell rättvisa avses i vilken mån polisen upplevs agera rättvist och 
korrekt. 
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endast gäller bland kvinnor, där det ökade från 17 till 35 procent. 
Det var dock en mycket hög andel av kvinnorna (mellan 42 och 
64 procent) som svarade vet ej. Med tanke på att antalet kvinnor 
som svarade på frågan totalt uppgick till 88 respektive 60 perso
ner vid mättillfällena bör ökningen tolkas med försiktighet. 

Figur 16. Andel som svarade att de upplever att polisen bryr sig om problem  
i området i ganska eller mycket hög utsträckning i fokusområdet  
(antal svarande: 302) respektive i hela området (antal svarande: 1 614). 
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Källa: Medborgarenkäten.

De som känner till medborgarlöftena  
har högre förtroende för polisen 
De som vid mättillfället 2017 hade hört talas om polisens arbete 
med medborgarlöftena svarade i högre grad att de hade ganska 
eller mycket högt förtroende för polisens sätt att bedriva sitt 
arbete jämfört med de som inte hade hört talas om medborgar
löftena, 61 jämfört med 48 procent. Tendensen var densamma i 
samtliga områden.138 De som kände till medborgarlöftena sva

Figur 17. Andel som 2017 svarade att de har ganska eller mycket högt  
förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete samt att polisen bryr sig 
i ganska eller mycket stor utsträckning om problem i området. Uppdelat på 
kännedom om medborgarlöftena. 
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Källa: Medborgarenkäten.

138 I ett av områdena var resultatet dock inte statistiskt signifikant.
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rade dessutom i högre utsträckning att de upplever att polisen 
bryr sig i ganska eller mycket stor utsträckning jämfört med de 
som inte kände till löftena, 24 jämfört med 18 procent. Därtill 
tyckte de som kände till löftena i högre utsträckning att polisen 
är effektiv, behandlar folk rättvist och är respektfulla, samt delar 
ens egna värderingar.

Medborgarnas känsla av förtroende  
för polisen, enligt torgmätningen
Förtroendet för polisen ökade bland äldre på torget
Förtroendet för polisens sätt att bedriva sitt arbete på torget 
ökade med 25 procentenheter för personer över 65 år i den 
lokala torgmätningen, från 48 till 73 procent mellan våren och 
hösten 2017. Gruppen äldre inkluderar dock endast 62 res
pektive 63 personer, vilket medför att resultatet bör läsas med 
försiktighet. I de andra åldersgrupperna var förtroendet för 
polisen relativt oförändrat mellan mättillfällena – runt 60 procent 
svarade att de hade högt förtroende för polisen. 

Figur 18. Andel som svarade att de har ganska eller mycket högt förtroende 
för polisens sätt att bedriva sitt arbete på torget. 
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Källa: Torgmätningen.

Trygghet
Tryggheten ska, enligt polisen, öka genom ökat trygghets
skapande arbete och genom att medborgarnas upplevelser av 
trygghet och otrygghet prioriteras i medborgarlöftena.139 Vad 
gäller trygghet och otrygghet finns flera mått som man brukar ta 
hänsyn till.140 I medborgarenkäten mäts otrygghet genom frågor 
om huruvida de svarande känner sig trygga eller otrygga om 
de går ut ensamma sent en kväll i området där de bor, eller om 
de känner oro för att de själva eller närstående ska utsättas för 

139 Polismyndigheten 2016a. 
140 Brå 2018:1. 
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någon form av brott. De svarande har även fått uppge om det 
finns platser som de undviker av oro för att utsättas för brott, 
samt i vilken utsträckning oro för att utsättas för brott påverkar 
deras livskvalitet. I den lokala torgmätningen ställdes frågor om 
huruvida de svarande känner sig trygga eller otrygga om de går 
ut ensamma på torget sent en kväll och om de känner oro för att 
utsättas för brott på torget. 

Sammanfattande resultat
• Känslan av trygghet har inte ökat.

• I ett av områdena minskade andelen som upplevde oro att 
utsättas för brott, medan den i andra områden ökade eller 
var oförändrad.

• Den lokala torgmätningen visade att oron att utsättas för 
brott på torget minskat bland kvinnor.

Medborgarnas känsla av trygghet,  
enligt medborgarenkäten
Tryggheten har inte ökat
Otryggheten och oron för att utsättas för brott var mer eller 
mindre oförändrad mellan mättillfällena. I tre av områdena var 
otryggheten vid sen utevistelse 14–20 procent, medan otrygghe
ten i det fjärde området var 56–58 procent. Också på de andra 
frågorna stack det fjärde området ut med betydligt högre nivåer.

Vissa förändringar i oro att utsättas  
för brott i de olika områdena
Vad gäller oro för att utsättas för brott överlag framkom vissa 
skillnader mellan de studerade områdena. I ett av områdena 
ökade upplevelsen av oro för brott från 41 till 48 procent. Även 
andelen som oroar sig för att närstående ska utsättas för brott 
ökade i området. Därtill ökade andelen som svarade att oron 
påverkar livskvaliteten i området. I ett annat område minskade 
däremot oron för brott från 35 till 31 procent. 

Inga skillnader i otrygghet beroende på om  
man känner till medborgarlöftena eller inte
Det finns ingen signifikant skillnad i andelen som svarade att de 
är otrygga ute sent på kvällen mellan de som kände till och de 
som inte kände till medborgarlöftena. Inte heller när det gäller 
frågan om de svarande känner oro för att själv eller att någon 
närstående ska utsättas för brott förekom några skillnader mellan 
grupperna. 
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Medborgarnas känsla av  
trygghet, enligt torgmätningen
Oron för att utsättas för brott minskade  
bland kvinnor i den lokala torgmätningen
Oron att utsättas för brott på torget minskade med tio procent
enheter, från 29 till 19 procent, i den lokala torgmätningen.141 
Delas resultaten upp på kön är skillnaden statistiskt signifikant 
endast bland kvinnor, där oron minskade från 34 till 23 procent. 

Figur 19. Andel som svarade att de är ganska eller mycket oroliga för att 
utsättas för brott på torget. 
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Källa: Torgmätningen.

Förebyggande av brott
De specifika medborgarlöftena som varje område satt upp skiljer 
sig åt mellan områdena, vad gäller vilka brott eller problem man 
vill komma åt. I det här kapitlet beskrivs därför hur upplevelsen 
av olika ordningsstörningar och brott utvecklats i relation till de 
problem och brott som tas upp i de enskilda medborgarlöftena i 
områdena. Resultaten redovisas uppdelat per område. Varje avsnitt 
inleds med en kort beskrivning av hur respektive område har arbe
tat med löftena och vilka brottsproblem som identifierats i löftena. 

Sammanfattande resultat
• Upplevelsen av brottslighet och olika problem i bostads

området minskade i ett av de studerade områdena, men 
hade överlag ökat eller var oförändrad i övriga områden.

• Anmälda brott ökade för de flesta av de studerade  
brottstyperna. 

141 Frågan i den lokala torgmätningen handlade om oro de senaste 6 månaderna, 
eftersom det var sex månader mellan för- och eftermätningen, medan frågan i 
medborgarenkäten handlade om de senaste 12 månaderna. I den lokala torg-
mätningen gällde oron det specifika torget, medan frågan i medborgarenkäten 
gällde oro i området där de svarande bor.
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Område A
Område A var det område som i störst utsträckning arbetade 
operativt med medborgarlöftena och där områdespoliserna 
relativt fredat fick arbeta med områdespolisverksamhet. Med
arbetarna uppgav att de främst arbetat med riktade insatser mot 
brottsaktiva, drygt fem timmar i veckan i genomsnitt, samt ytter
ligare fyra timmar i veckan på polisiär närvaro. Grannsamverkan 
genomfördes av kommunpolisen genom enstaka informations
möten.

I medborgarlöftet identifieras problem med skadegörelse, stöld
brott och narkotikabrottslighet. Därtill inkluderar löftet grann
samverkan, vilket vanligtvis inriktas mot bostadsinbrott. Flera 
av aktiviteterna i medborgarlöftet inriktade sig på ett specifikt 
fokusområde. Poliserna i området omtolkade dock löftet till att 
även inkludera resten av området. 

Brottsligheten verkar överlag inte ha minskat i området
Den självdeklarerade utsattheten för stöld ökade enligt medbor
garenkäten. Bland kvinnor ökade även upplevelsen av problem 
i bostadsområdet med narkotika och skadegörelse. Utsattheten 
och upplevelsen av problemen återspeglas delvis i anmälnings
statistiken, där anmälningar över stöldbrott, skadegörelser och 
narkotikabrott ökade. Att anmälda narkotikabrott ökade beror 
troligtvis på att polisen arbetat mer med narkotikabrottslighet i 
området.142 

Bostadsinbrotten ökade
Både utsattheten för inbrott och upplevelsen av inbrott som ett 
problem ökade bland kvinnor.143 Detta bekräftas i statistiken, 
där antalet anmälda bostadsinbrott ökade från 13 till 25 anmäl
ningar. Anmälda bostadsinbrott ökade dock även på nationell 
nivå, vilket tyder på att fler bostadsinbrott begåtts i landet som 
helhet under 2017 jämfört med 2016.144

Stöldbrotten minskade i fokusområdet
Antalet anmälda stöldbrott145 minskade från 68 till 41 i det 
specifika fokusområde som medborgarlöftet var inriktat på.146 
Däremot ökade anmälda bostadsinbrott från 1 till 5, och antalet 
anmälda fall av skadegörelse från 18 till 24 i fokusområdet. 

142 Narkotikabrott är ett typiskt så kallat spanings- och ingripandebrott, vilket inne-
bär att de i huvudsak upptäcks och anmäls av polis. 

143 Det förekom ingen statistiskt signifikant förändring bland män.
144 Jfr Brå 2018e. 
145 Stöldbrott inkluderar stöld, bilstöld, stöld ur motordrivna fordon samt cykelstöld. 
146 I resten av området ökade de anmälda stöldbrotten från 233 till 300. 
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Område B 
Enligt medarbetarenkäten arbetade ingripandepoliserna och 
områdespoliserna i område B mycket lite med medborgarlöftena, 
i genomsnitt mindre än en timme i veckan. I intervjuer fram
går dock att två områdespoliser nyanställts under hösten 2017 
och då började arbeta mer intensivt med medborgarlöftena. Ett 
forum för att få en bättre lägesbild gällande skadegörelse och 
klotter skapades av polisen och kommunen. 

I medborgarlöftet identifieras skadegörelse/klotter som ett fokus
område. Därtill inkluderar löftet hastighetskontroller vilket syftar 
till att minska antalet hastighetsöverträdelser. 

Skadegörelser och klotter ökade
Enligt medborgarenkäten ökade upplevelsen av problem med 
skadegörelse och klotter i området från tre till åtta procent mel
lan 2016 och 2017. Upplevelsen bekräftas i Brås officiella anmäl
ningsstatistik där anmälda fall av skadegörelse ökade från 93 till 
130 mellan 2016 och 2017.147 

De anmälda trafikbrotten ökade
Antalet anmälda trafikbrott ökade från 40 till 53 enligt Brås offi
ciella anmälningsstatistik.148 Detta kan dock vara en indikation 
på att polisen genomfört fler kontroller snarare än att hastighets
överträdelserna ökade.149 Enligt poliserna själva har arbetet med 
hastighetskontroller inte lett till att färre kör för fort i området.

Område C
Medarbetarna i område C uppgav i medarbetarenkäten att de 
arbetade mycket lite med medborgarlöftena, endast ungefär 1,5 
timme i veckan i genomsnitt. I intervjuerna framkommer dock att 
områdespoliserna arbetade med medborgarlöftena i ganska stor 
utsträckning under en begränsad tid under våren 2017. Under 
våren 2017 hölls dessutom en riktad insats mot narkotikahandel, 
vilken polisen räknade som en del av medborgarlöftesarbetet.

Brottsliga aktiviteter som identifieras i medborgarlöftet är nar
kotikahandel och andra brott som följer i dess spår samt över
trädelse av alkoholförbudet. Områdets medborgarlöfte inriktar 
sig på ett specifikt torg. Det var i detta område som den lokala 
torgmätningen genomfördes. Området är även ett så kallat utsatt 
område. Andelen som upplevde olika problem med ordningsstör
ningar och brott var till följd av detta betydligt högre i området 
jämfört med övriga områden vid båda mättillfällena. 

147 Statistiken gäller för hela 2016 och 2017.
148 Statistiken gäller för hela 2016 och 2017.
149 Trafikbrott är ett typiskt spanings- och ingripandebrott. 
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Kvinnor upplevde mindre problem med alkoholister
Andelen kvinnor som upplever problem med alkoholister på 
torget minskade från 57 till 42 procent, enligt torgmätningen.150 
Poliserna själva upplevde dock inte att det förekom några större 
skillnader vad gäller alkoholförtäring på torget enligt medarbeta
renkäten och intervjuerna. 

Något fler narkotikabrottsanmälningar på torget
Antalet anmälda narkotikabrott på torget ökade från tre till sex 
mellan 2016 och 2017. Ser man till hela stadsdelen minskade 
antalet anmälningar från 275 till 240.151 Ökningen på torget 
skulle kunna vara en indikator på att polisen i högre utsträckning 
arbetat mot narkotikahandeln just där.152 Antalet anmälningar 
är dock mycket lågt. Poliserna själva gav också tvetydiga svar – 
enligt intervjuerna minskade narkotikahandeln vid torget, medan 
få poliser i medarbetarenkäten uppgav att medborgarlöftesar
betet lett till minskad narkotikahandel. Medborgarna upplevde 
ingen förändring, enligt den lokala torgmätningen. 

Upplevelsen av andra brott minskade
Vilka brott som åsyftas när det gäller brott som följer i narkoti
kahandelns spår är oklart. Däremot framgår det av medborgar
enkäten att upplevelsen av skadegörelse, vårdslös körning och 
gängkriminalitet minskade med cirka fem procentenheter vardera 
mellan 2016 och 2017.153 

Område D
Enligt medarbetarenkäten arbetade ingripandepoliserna i område 
D endast drygt en timme i veckan med medborgarlöftena i områ
det. Därutöver genomfördes medborgarlöftesarbete av bland 
annat kommunpolisen och det mobila poliskontoret vid ett antal 
tillfällen, samt genom två större riktade insatser och en mindre 
mot narkotikabruk bland ungdomar. 

Identifierade problem i medborgarlöftet inkluderar trafikproblem 
i form av fortkörning och rattfylleri, alkohol och narkotikapro
blem bland ungdomar, samt inbrott och stölder. 

Trafikproblemen upplevs ha ökat
Antalet anmälda fall av drog och alkoholrattfylleri i området 
sjönk från 21 till 12, och merparten av minskningen utgjordes av 

150 Bland männen förekom ingen statistiskt signifikant skillnad.
151 Anmälda narkotikabrott minskade även i hela lokalpolisområdet. 
152 Eftersom narkotikabrott är ett typiskt spanings- och ingripandebrott. 
153 Upplevelsen av skadegörelse minskade från 43 till 38 procent, vårdslös körning 

minskade från 50 till 45 procent och gängkriminalitet minskade från 46 till 41 
procent. 
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rattfylleri.154 Minskningen behöver dock inte innebära att färre 
personer kör onyktra eller narkotikapåverkade, utan kan även 
indikera att polisen har haft färre kontroller.155 Andelen sva
rande i medborgarenkäten som upplevde problem med vårdslös 
körning ökade från 21 till 26 procent. En stor del av poliserna 
saknade uppfattning om huruvida medborgarlöftet lett till att 
färre kör för fort eller onyktra, enligt medarbetarenkäten, vilket 
troligtvis beror på att de inte arbetade med detta i någon större 
utsträckning.

Kvinnor upplever att narkotikaproblemen har ökat
Resultaten i medborgarenkäten visar att upplevelsen av problem 
med narkotikahandel ökade bland kvinnor.156 Antalet anmälda 
narkotikabrott var förhållandevis oförändrat, men minskade 
något, från 33 till 30.157 Vare sig anmälningsstatistiken eller med
borgarenkäten specificerar dock gruppen ungdomar, vilket inne
bär att det inte går att belägga huruvida upplevelsen av narkoti
kaproblematik liksom antal anmälningar gäller just ungdomar.

Ingen förändring i upplevelsen av inbrott och stölder
Enligt medborgarenkäten framkom ingen skillnad bland dem 
som upplever problem med inbrott och stölder i bostadområdet 
eller som uppgav att de utsatts för inbrott eller stöld mellan mät
tillfällena. Antalet anmälda inbrottsstölder ökade dock från 104 
till 157 mellan 2016 och 2017 enligt Brås officiella anmälnings
statistik.

154 Antalet anmälda fall av rattfylleri minskade från 19 till 11 medan antalet anmälda 
drograttfyllerier minskade från 2 till 1 fall. Anmälningarna minskade även i hela 
lokalpolisområdet. 

155 Eftersom detta är ett s.k. spanings- och ingripandebrott.
156 Bland män fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. 
157 I resten av lokalpolisområdet minskade anmälningarna från 590 till 470. 



99

Brå rapport 2018:14

Del 3 – Slutsatser  
och rekommendationer
Syftet med medborgarlöftena är ytterst att få ett effektivare 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom att 
polisen är synlig och engagerar och involverar medborgarna 
och lokalsamhällets aktörer i sitt arbete är målet att polisen ska 
komma närmare medborgarna, vilket i sin tur ska leda till en 
mer positiv samhällsutveckling. Vi kan i denna utvärdering se att 
polisen i de fyra studerade områdena har kommit en bra bit på 
vägen i implementeringen av medborgarlöftena. Brå anser dock 
att det finns ett stort utrymme att förstärka och förbättra arbetet 
med medborgarlöften. Samtidigt kan vi konstatera att förändring 
tar tid. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete måste 
vara långsiktigt och uthålligt. Det innebär att effekter kanske inte 
syns förrän efter flera år. 

I den här delen kommer vi inledningsvis att resonera kring de  
mål som polisen har satt upp för arbetet. Därefter följer Brås 
slutsatser om vad i implementeringen som kan förbättras. Till  
sist presenteras rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

Små förändringar i delaktighet,  
förtroende, trygghet och brottslighet
Brå kan konstatera att kännedomen om polisens arbete och 
hur man kan föra fram synpunkter till polisen, liksom andelen 
som kände till arbetet med medborgarlöften ökade något mel
lan hösten 2016 och hösten 2017. Andelen som uppgav att de 
har ganska eller mycket högt förtroende för polisen ökade också 
något. Däremot var det små förändringar i medborgarnas känsla 
av delaktighet, trygghet och brottslighet. I linje med vad som 
konstaterades ovan är resultaten inte förvånande. Synlighet och 
delaktighet innebär inte per automatik att medborgarna kän
ner sig mer trygga – särskilt inte i en nordisk kontext.158 Det är 

158 Se bakgrundskapitlet. 
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också viktigt att komma ihåg att de relativt små förändringarna 
i medborgarnas upplevelser kan ha andra förklaringar än arbetet 
med medborgarlöften. 

Förändringar gällde främst bland kvinnor
De förändringar i medborgarnas upplevelser som uppmättes 
gällde främst eller endast bland kvinnor. Vad detta kan bero på 
går däremot inte att utläsa ur materialet.159 Ungefär lika många 
kvinnor som män deltog i medborgardialoger och kände till med
borgarlöftena, vilket pekar på att skillnaderna inte kan förklaras 
med i vilken mån polisen och kommunerna nådde ut till kvinnor 
respektive män. I både denna och andra undersökningar160 fram
kommer dock att kvinnor generellt sett är mer otrygga och oroar 
sig för brott i högre utsträckning än män. En möjlig tolkning är 
att potentialen att påverka kvinnor med trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser är större än den är att påverka män. 

Ökad kännedom om löftena  
kan ha påverkat förtroendet 
Vi har också kunnat se att de som kände till medborgarlöftena 
hade högre förtroende och upplevde att de kunde påverka poli
sens arbete i högre utsträckning än de som inte hade hört talas 
om medborgarlöftena. Att kännedomen om löftena ökade något 
mellan mätningen 2016 och 2017 kan därför tänkas ha bidragit 
till att förtroendet för polisen ökade något. Dessutom var känslan 
av att kunna påverka polisens arbete samt förtroendet för polisen 
relativt sett högt bland dem som deltagit i en medborgardialog.161 
Det finns därmed indikationer på att medborgardialogerna kan ha 
påverkat känslan av delaktighet och förtroendet för polisen.

Vissa förändringar där problemen var som störst
Ett av de studerade områdena är ett så kallat utsatt område. 
Området sticker ut vad gäller andelen som upplever otrygg
het och problem med brottslighet. Till skillnad från de andra 
områdena minskade upplevelsen av problem med vissa brott och 
ordningsstörningar i området något, samtidigt som upplevelsen 

159 Något fler kvinnor svarade på medborgarenkäten (52,9 procent jämfört med 
47,1 procent män), vilket skulle kunna bidra till att möjligheten att få signifikanta 
resultat bland kvinnor är större. Däremot var skillnaderna betydligt större bland 
kvinnor än män, vilket tyder på att skillnaderna inte verkar kunna förklaras av ett 
högre antal kvinnor. 

160 Se bl.a. Brå 2018:1.
161 Det varierade dock något beroende på formen för dialogerna. Att kvaliteten på 

polisens dialoger med medborgarna är central för huruvida medborgarna känner 
förtroende för polisen eller inte har även påpekats i tidigare studier (se bl.a. Brå 
2016a, Ju 2012:16, Mazerolle m.fl. 2013a, 2013b, Tyler 2006).
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av att polisen är bra på att hantera olika typer av brott ökade. 
Andelen som kände till vad polisen arbetar med för att minska 
brottsligheten i området ökade också. Enligt den lokala torgmät
ningen i området minskade oron för att utsättas för brott bland 
kvinnor. Därtill ökade förtroendet för polisen med 25 procent 
bland äldre personer. Värt att notera är dock att detta område 
var det enda där kännedomen om medborgarlöftena inte ökade 
signifikant i medborgarenkäten. Medborgarna verkar därmed ha 
sett en förändring i hur polisen arbetar i området, men har inte 
härlett arbetet till medborgarlöftena. Det är även möjligt att de 
uppmätta förändringarna kan förklaras med att medborgarlöf
tet i området inriktades till en geografiskt begränsad plats – ett 
specifikt torg.

Resultaten ligger i linje med forskningen 
Resultaten från denna studie ligger i linje med den internationella 
forskningen om community policing (COP). Ökad delaktighet 
och ökat förtroende är effekter som lyfts fram som ett resultat av 
polisarbete nära medborgarna, medan man i COPforskningen 
har sett mindre effekt på trygghet och förebyggande av brott.162 
De nya inslagen i medborgarlöftesmodellen är i jämförelse med 
den tidigare samverkansprocessen till stor del COPinslag (till 
exempel medborgardialoger och kommunikation). Det tyder på 
att det kan vara arbetet med medborgarlöftena som har bidra
git till det (marginellt) ökade förtroendet och kännedomen om 
polisens arbete. Ett konkret exempel är att kännedomen om 
medborgarlöftena ökade mest i det område som tog hjälp av en 
kommunikatör för att kommunicera ut löftena. 

Flera implementeringsproblem
En trolig bidragande förklaring till varför arbetet ännu inte har 
fått några starka positiva effekter är att polisen i de studerade 
områdena lade lite tid på det operativa arbetet med medborgar
löftena. Områdespoliserna fick sällan arbeta fredat med brotts
förebyggande arbete och ingripandepoliserna arbetade i låg grad 
med medborgarlöftena mellan larmen. I intervjuerna kopplas 
detta till bristande resurser, bristande prioritering och svag styr
ning från gruppcheferna. Också kommunerna i studien lade lite 
tid på operativt medborgarlöftesarbete.

Uteblivna eller små effekter kan också förklaras av implemente
ringsproblem. Problemen med att följa medborgarlöftesmodel
len skiljer sig till viss del åt mellan områdena. De övergripande 
mönstren var dock desamma, om än i olika grad. På det stora 

162 Se bl.a. Gill m.fl. 2014 och Myhill 2012.
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hela kan problemen sammanfattas i två övergripande områden; 
brister i genomförandet och svårigheter kopplade till prioritering 
och förankring. 

Brister i genomförandet
Bristerna i genomförandet handlar om att polis och kommun 
inte alltid följde medborgarlöftesmodellen så som det var tänkt. 
Nedan sammanfattas huvuddragen i problemen.

Bristfällig information och återkoppling 
Medan gruppchefer, medarbetare och medborgare har fått rela
tivt mycket information om innehållet i de färdigformulerade 
löftena, brast kommunikationen om syftet med modellen och 
dess olika komponenter, liksom återkopplingen av arbetet. Till 
exempel fick gruppchefer inte tillräckligt med information om 
arbetet med medborgarlöftena innan medarbetardialoger skulle 
hållas, vilket medförde att informationen de gav till medarbe
tarna om dialogernas syfte och roll var otillräcklig. Många med
arbetare förstod inte ens att de deltagit i en medarbetardialog. 
Också informationen inför och under medborgardialogerna var 
ofta otillfredsställande, vilket förde med sig att varken medarbe
tare eller medborgare förstod syftet med medborgardialogen och 
i vilken grad medborgarna kunde påverka arbetet med medbor
garlöften. Resultatet från medarbetar och medborgardialogerna, 
hur polisen arbetat med medborgarlöftena och vilka effekter 
arbetet fått återkopplades inte heller i någon större utsträckning 
till medborgare och medarbetare. 

Vissa delar i modellen hoppades över
Vissa moment i medborgarlöftesmodellen hoppades helt eller 
delvis över i de studerade områdena. Flera områden höll exem
pelvis inte medarbetardialoger om hur de identifierade problemen 
kunde lösas och involverade inte heller poliser i yttre tjänst i 
orsaksanalysen eller i formuleringen av medborgarlöftena. Sam
manställningar och analyser var sällan skriftliga och kvaliteten 
på medborgarlöftesarbetet följdes sällan upp. Medborgarlöftena 
saknade därtill ofta aktivitetsplaner och kommunikationsplaner 
och utgick i de flesta fall inte från befintliga samverkansöverens
kommelser mellan polis och kommun. 

Medborgarlöftesarbetet var inte alltid problemorienterat
Arbetet med medborgarlöften var ofta osystematiskt och saknade 
underliggande analyser. Till exempel valdes målgrupper för med
borgardialogerna ofta utan målgruppsanalys och det gjordes säl
lan kontrollerade och systematiska urval av de medborgare som 
deltog i medborgardialoger. Aktiviteterna i medborgarlöftena 
grundades inte heller på en ordentlig analys av de problem som 
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tagits upp av medborgare, medarbetare och i brottsstatistiken 
och polisen och kommunen hade svårt att följa upp om aktivite
terna genomförts och fått effekter. 

Svårigheter kopplade till prioritering och förankring
Svårigheterna kopplade till prioritering och förankring handlar 
om hur Polismyndigheten prioriterade medborgarlöftena samt 
polisanställdas och kommunanställdas attityder till arbetet med 
medborgarlöften och vilken prioritet de upplevde att arbetet 
hade. Dessa svårigheter sammanfattas nedan. 

Kommunpoliser saknade stöd 
Kommunpoliserna upplevde att Polismyndigheten efterfrågade 
uppföljning av medborgarlöftesarbetet initialt, men att efterfrå
gan till stor del försvann vid årsskiftet 2016/2017. Det medförde 
att de ifrågasatte medborgarlöftesarbetets prioritet inom polisor
ganisationen. Kommunpoliserna var även i många hänseenden 
ensamma i sitt arbete och saknade bland annat analytiskt stöd 
från exempelvis underrättelseverksamheten eller analysenheter.

Medborgarlöftesarbetet upplevdes inte vara prioriterat 
Ingripandepoliser och områdespoliser i de studerade områdena 
upplevde att medborgarlöftena har låg status i deras lokalpo
lisområden. Områdespoliser ansåg att det brottsförebyggande 
arbetet och arbetet med medborgarlöftena inte prioriterades i 
praktiken i lokalpolisområdet eftersom de ofta blev inkallade 
på andra uppdrag som inte ingick i områdespolisverksamheten. 
Också ingripandepoliser upplevde att de saknade tid och resurser 
för att arbeta med medborgarlöftena i den utsträckning som det 
var tänkt. 

Okunskap och skepticism till medborgarlöftena
Bland ingripandepoliser och inom de kommunala förvaltning
arna var kunskapen om medborgarlöftena låg. Både ingripande
poliser och kommunrepresentanter uppvisade – särskilt initialt 
– skepticism till och oförståelse för varför de skulle arbeta med 
löftena. Många ingripandepoliser såg brottsförebyggande arbete, 
inklusive arbete med medborgarlöftena, som sekundärt efter den 
reaktiva ingripandeverksamheten och främst en uppgift för områ
despoliserna.163 Kommunrepresentanterna förstod å sin sida inte 
alltid varför de skulle ha både samverkansöverenskommelser och 
medborgarlöften. Flera såg medborgarlöftena som främst en poli
siär arbetsmodell, medan samverkansöverenskommelserna var 
något som tagits fram av polisen och kommunen tillsammans. 

163 Liknande resultat framkom i en studie av närpolisreformen (Peterson 2010). 
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Svårigheter att hantera medborgarnas problembilder
Många poliser i yttre tjänst upplevde att medborgarnas bild av 
problemen i området inte fångade upp (vad poliserna anser är 
de) ”verkliga problemen”. För att medborgarlöftena inte skulle 
gå mot ”fel problem” försökte vissa poliser därför under med
borgardialogerna att styra medborgarna att tycka saker som 
överensstämde med polisens problembild. Även kommunpoliser, 
kommunsamordnare och lokalpolisområdeschefer uppvisade en 
osäkerhet i hur ”medborgarnas bild” skulle vägas mot ”polisens 
bild” i formulerandet av medborgarlöftena. 

Bristerna och svårigheterna återfinns i forskningen
Många av de brister och svårigheter som identifierats i de 
studera de områdena finns även i resten av landet. Det gäller bland 
annat kvalitetsbrister i efterlevnaden av medborgarlöftesmodellen, 
svårigheter med intern och extern kommunikation och upplevel
sen av resursbrist bland medarbetarna. De ovan nämnda bristerna 
och svårigheterna går också i linje med vad både Brå och polisen 
tidigare har uppmärksammat som generella problem i det brotts
förebyggande arbetet. Det är exempelvis väl belagt att brister i 
analys och utvärderingsfasen är vanligt.164 Implementeringspro
blemen och svårigheterna med att förankra denna typ av reformer 
inom polisen återfinns dessutom i litteraturen om problemoriente
rat polisarbete (POP) och community policing (COP).165 Svenska 
studier lyfter ofta upp att problemen till stor del beror på den 
starka interna kulturen inom polisen och att brottsförebyggande 
arbete generellt sett har låg status inom den svenska polisen.166

Brås rekommendationer
För att medborgarlöftesmodellen ska kunna implementeras fullt 
ut och i förlängningen leda till de eftersträvade effekterna finns 
flera saker som polisen och kommunerna behöver jobba med 
att förbättra. Mot denna bakgrund och utifrån studien i de fyra 
områdena har Brå ett antal rekommendationer för det fortsatta 
arbetet med medborgarlöften. Dessa förslag presenteras nedan.

Tydliggör prioriteringen av medborgarlöftena 
Arbetet med medborgarlöftena och att komma närmare med
borgarna är en nationell prioritering för polisen.167 Ska arbetet 

164 Se bl.a. Brå 2018b, Brå 2016c, Brå 2013:5, Brå & RPS 2012, Knutsson  
& Søvik 2005:1, Polismyndigheten 2016c, RiR 2010:23, RPS 2010.

165 Se kapitlet ”Bakgrund – teorier bakom modellen”.  
166 Se bl.a. Brå 2011:13, Brå 2013:21, Holgersson 2005, Granér 2004, Peterson 

2010, RiR 2010:23, RPS 2012:2, Statskontoret 2017:10, Stenmark 2005.
167 Polismyndigheten 2017a.
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fortsätta prioriteras och permanentas bör denna prioritering vara 
tydlig och långsiktig på alla nivåer; på nationell nivå, regionnivå, 
polisområdesnivå och ytterst på lokalpolisområdesnivå. För att 
uppnå detta måste arbetet ännu tydligare knytas till ordinarie 
verksamhetsprocesser. En viktig aspekt i det arbetet blir att värna 
om kommunpoliserna som har visat sig vara avgörande för med
borgarlöftesarbetet. Det skulle exempelvis kunna göras genom 
att myndigheten centralt eller regionalt visar fortsatt intresse för 
medborgarlöftesarbetet genom att efterfråga kontinuerliga upp
följningar. Myndigheten skulle också kunna uppmuntra lokalpo
lisområdena att freda sina kommunpoliser och områdespoliser 
så att dessa i högre utsträckning får möjlighet att arbeta med 
medborgarlöftena. 

Stärk kunskapen om och förståelsen för löftena 
Både den negativa attityden till medborgarlöftena och flera av 
bristerna i genomförandet av modellen bottnar i en okunskap och 
oförståelse för syftet med medborgarlöftena. Flera insatser skulle 
därför behöva göras för att stärka polisens kunskap om medbor
garlöftena och för att medarbetarna ska förstå varför de ska arbeta 
med löftena. Detta skulle bland annat kunna göras genom att:

• Binda analysgrupper till kommunpoliserna. För att stötta 
kommunpoliserna skulle en analysgrupp bestående av bland 
annat analytiker, representanter från underrättelseverksam
heten, områdespoliser och olika funktioner inom de kommu
nala förvaltningarna och föreningslivet kunna bindas till kom
munpoliserna. Detta föreslås även i handboken Orsaksanalys 
i lokalt brottsförebyggande arbete, som tagits fram av Brå, 
polisen och Sveriges kommuner och landsting.168 

• Vidareutbilda kommunpoliserna. Kommunpoliserna efter
frågar mer analytisk kompetens, vilket de exempelvis skulle 
kunna få genom att nuvarande utbildningar utökas med mer 
fokus på analys och metod. 

• Förankra medborgarlöftesmodellen bland gruppcheferna. 
Gruppcheferna är avgörande för medarbetarnas attityder och 
till i vilken mån medarbetarna arbetar med löftena och doku
menterar arbetet. För att gruppcheferna ska kunna motivera 
sina medarbetare och förklara löftenas syfte och roll behöver 
modellen förankras bättre hos gruppcheferna.

• Involvera medarbetarna mer i processen. Visste medarbetarna 
med sig att de varit med och bidragit till medborgarlöftena 
och kände igen sin lägesbild i löftena blev de mer positivt 
inställda till processen, kände sig mer delaktiga och utförde i 
högre utsträckning operativt medborgarlöftesarbete. Dessutom 

168 Brå 2018c.
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var aktiviteterna i medborgarlöftena bättre anpassade till den 
operativa verksamheten när medarbetarna hade deltagit i akti
vitetsplaneringen och i löftesformuleringen.

• Återkoppla i högre utsträckning arbetet med medborgar
löftena. Enligt medarbetarna skulle mer återkoppling om 
medborgarlöftesarbetets resultat och effekter medföra ökad 
motivation att arbeta med löftena och öka incitamenten att 
dokumentera arbetet.

Dessa insatser skulle troligtvis också leda till bättre kunskap om 
och förståelse för medborgarlöftena hos medborgarna, eftersom 
polisens medarbetare därmed borde kunna ge mer och bättre 
information om löftena under medborgardialogerna eller när de 
pratar med medborgarna i andra sammanhang. Ett annat sätt att 
öka medborgarnas kunskap om löftena är att kommunpoliserna 
tidigt i processen kontaktar sina kommunikatörer, så att de kan 
hjälpa till i den externa kommunikationen. 

Polisen skulle också med fördel kunna satsa på att förbättra 
kommunikationen med kommunerna, för att motivera dem att 
arbeta med löftena. Förankringen av medborgarlöftesmodellen 
inom kommunerna är särskilt viktig, eftersom kommunerna inte 
är skyldiga att lägga resurser på medborgarlöftena eller på annat 
brottsförebyggande arbete.

Gör vissa förtydliganden i metodstödet 
Polisens metodstöd för medborgarlöftena är ett viktigt redskap för 
att stärka kunskapen om och öka förståelsen för medborgarlöf
tena. På vissa punkter skulle metodstödet dock kunna förtydligas 
något. Bland annat skulle skillnaden mellan medborgarlöftena och 
samverkansöverenskommelserna, och på vilket sätt de förhåller sig 
till varandra, kunna tydliggöras. Metodstödet skulle även kunna 
förtydliga fördelarna med att arbeta nära medborgarna och att ett 
sådant arbetssätt inte står i motsatsförhållande till ett problemori
enterat arbetssätt. Metodstödet skulle därtill kunna ge exempel 
på hur medborgarna kan involveras i löftena och på vilket sätt 
medborgardialogerna kan användas i analysstadiet av medborgar
löftesprocessen. För att få en djupare förståelse för medborgarnas 
(o)trygghet och oroskänslor visar intervjuer och observationer 
exempelvis att längre och öppna samtal med medborgarna fung
erar bättre än enkäter och korta dialoger på offentliga platser. 

Överväg en mer anpassad ambitionsnivå
Enligt forskningen bör medborgarlöftesarbetet få flera positiva 
effekter.169 Samtidigt är det ett resurskrävande arbetssätt som 

169 Se bakgrundskapitlet. 
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kräver stort engagemang från de inblandade. Medborgarlöftes
processen uppfattades därtill ofta som för kort och själva löftena 
för oflexibla – vissa problem kräver mer långsiktiga lösningar 
och andra mer kortsiktiga. Det kan även vara mer eller mindre 
angeläget att förbättra relationerna till medborgarna på olika 
platser. Mot den bakgrunden kan man överväga om ambitions
nivån och periodiciteten i medborgarlöftesarbetet skulle kunna 
variera beroende på de lokala förutsättningarna och vad man 
huvudsakligen vill uppnå med löftena. I utsatta områden visar 
forskningen exempelvis att förtroendet för polisen ofta är lågt, 
anmälnings benägenheten är låg och den upplevda otryggheten 
är hög.170 Samtidigt indikerar resultaten i denna studie att det 
i dessa områden kan finnas en högre potential till förbättring. 
I dessa områden kan det därför både vara värdefullt att nå ut 
oftare och till fler medborgare under medborgardialogerna. 

Fortsätt uppföljningen och utvärderingen av arbetet
Som nämnts flera gånger i denna rapport är medborgarlöftesar
betet ett nytt och omfattande arbetssätt, vilket tar tid att imple
mentera. Brå rekommenderar därför polisen att möjliggöra för 
fortsatta uppföljningar och utvärderingar av arbetet för att säker
ställa att arbetet på lång sikt får de önskade effekterna. Brå vill i 
detta sammanhang understryka vikten av att målen i medborgar
löftena går att följa upp. 

170 Se bl.a. Brå 2017:7, 2018:1 och 2018:6. 
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Bilaga 1. Metod och material
För att besvara studiens syfte och frågeställningar görs dels en 
utvärdering av medborgarlöftesprocessen, dels en uppföljning av 
målen med medborgarlöften i de fyra utvalda områdena. 

Studien ska besvara följande frågeställningar:

1. I vilken utsträckning arbetar polis och kommun i de fyra 
utvalda områdena enligt medborgarlöftesmodellen? 

2. Vilka svårigheter och framgångsfaktorer kan identifieras i 
arbetet med medborgarlöften?

3. Leder arbetet med medborgarlöften till
– en ökad känsla av delaktighet hos medborgare?
– ett ökat förtroende för polisen?
– en ökad trygghet?
– att fler brott förebyggs?

4. Hur upplever berörda kommunanställda, medborgare och 
polisanställda arbetet med medborgarlöften?

Processutvärderingen täcker in frågeställning ett, två och fyra, 
och fokuserar på att analysera arbetsprocessen med medborgar
löftena i de fyra studerade områdena, medan uppföljningen av 
målen omfattar frågeställning tre och fokuserar på att analysera 
hur utvecklingen i de studerade områdena sett ut i relation till 
målen med medborgarlöftesarbetet.171

Utvärderingen bygger på resultat från de fyra geografiska områ
den som ingår i studien och är därför inte representativ för hur 
medborgarlöftesprocessen fungerar överlag i landet. Områdena 
fick genom regelbundna möten med de andra områdena och 
UC Syd möjlighet att dels byta erfarenheter med varandra, dels 
ventilera sina funderingar med UC Syd. Brå höll en kontinuer
lig kontakt med UC Syd om förutsättningarna för arbetet med 
medborgarlöften i de fyra lokalpolisområdena. I och med detta 
stöd och att områdena frivilligt anmält sig att delta i projektet 
antogs de ha bästa möjliga förutsättningar för att arbeta utefter 
arbetsmodellen med medborgarlöften. Avsikten med att påverka 
de studerade områdena att göra arbetet med medborgarlöften så 
bra som möjligt var att det i huvudsak skulle vara arbetsmodellen 
med medborgarlöften som utvärderades och inte huruvida polisen 
efterlevt modellen eller inte. Mer information om de studerade 
områdena återfinns under rubriken Generaliserbarhet nedan. 

Eftersom utvärderingen har olika metodologiska ansatser 
används både kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmeto
der. Nedan listas de olika datakällor och insamlingsmetoder som 
använts för att besvara projektets frågeställningar: 

171 Jfr Brå 2000:5. 
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1.  Intervjuer 

2.  Deltagande observationer 

3.  Genomgång av dokumentation

4.  Genomgång av medier och sociala medier

5.  Enkätundersökningar

6.  Statistik.

Processutvärderingen bygger på 

• intervjuer med poliser, kommunrepresentanter och medborgare

• observationer av medarbetar och medborgardialoger, sam
verkansmöten, operativt polisarbete och observationer på 
regionala ledingscentraler 

• enkäter till ingripandepoliser och områdespoliser, till  
kommunpoliser och medborgare 

• en genomgång av relevanta underlag och dokumentation i 
medborgarlöftesprocessen samt av medier och sociala medier. 

Måluppföljningen gjordes genom en enkätundersökning i form 
av en för och eftermätning som skickades ut till medborgare i de 
fyra studerade områdena, samt en mer lokal för och eftermät
ning i ett av de studerade områdena (torgmätningen). För och 
eftermätningarna kompletteras med brottsstatistik samt med det 
övriga kvalitativa materialet. 

Eftersom utvärderingen görs i form av en fallstudie i fyra utvalda 
områden har enkäter, observationer, intervjuer, dokumentinsam
ling och statistikuttag främst inriktats på dessa områden. Nedan 
redogör vi för de olika datainsamlingsmetoderna. 

Intervjuer med poliser,  
kommunanställda och medborgare
För att ta reda på hur polisen och kommunerna har arbetat med 
medborgarlöftena, inklusive svårigheter och framgångsfaktorer 
i arbetet, samt hur poliser och kommunanställda har upplevt 
arbetet med medborgarlöften, har intervjuer med poliser på olika 
befattningar och kommunrepresentanter gjorts löpande i de fyra 
studerade områdena. Poliserna och kommunrepresentanterna 
fick även reflektera kring vilka effekter medborgarlöftena kan ha 
fått för bland annat medborgarnas trygghet och förtroende för 
polisen. Flertalet personer med nyckelfunktioner, såsom kom
munpoliser och kommunsamordnare, intervjuades vid flertalet 
tillfällen under projektets gång för att fånga upp olika aspekter 
av medborgarlöftesprocessen. Inom polisen intervjuades – utöver 
kommunpoliserna – lokalpolisområdeschefer, områdespoliser, 
ingripandepoliser samt gruppchefer för områdespoliser och 
ingripandepoliser på lokalpolisnivå. Därutöver intervjuades 
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regionpolischefer i de regioner de studerade områdena tillhör, 
kommunikatörer inom polisen och samtliga sju regionalt infö
randeansvariga för medborgarlöftena (RIFA). Inom kommunerna 
intervjuades kommunsamordnarna samt i vissa fall även personer 
med andra funktioner, såsom säkerhetssamordnare. För att få en 
bild av hur medborgarna upplevde arbetet med medborgarlöften 
gjordes därtill intervjuer med ett fåtal medborgare i samband 
med genomförda medborgardialoger. Sammanlagt genomfördes 
85 intervjuer med cirka 74 personer172 mellan hösten 2016 och 
våren 2018. 

Poliserna och kommunrepresentanterna valdes ut strategiskt med 
hänsyn till deras funktion som exempelvis kommunpoliser eller 
områdespoliser.173 Medborgarna valdes däremot ut mer slump
mässigt, genom att ett antal personer som deltog i medborgar
dialoger, och efter dessa svarade på en enkät som genomfördes av 
Brå, även fick frågan om de skulle kunna tänka sig att bli inter
vjuade via telefon vid ett senare tillfälle. Vilka av dem som sedan 
intervjuades valdes ut med hänsyn till område, kön och ålder. 

Intervjuerna var semistrukturerade och följde intervjuguider som 
var anpassade till intervjupersonernas funktion, när i tiden inter
vjuerna utfördes och vilken del i medborgarlöftesprocessen de 
berörde – till exempel medborgardialoger eller samverkanspro
cessen. Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att det var 
möjligt att ställa frågorna i olika ordning och att ställa ytterligare 
frågor och följdfrågor för att fånga upp intervjupersonernas olika 
erfarenheter.174 Trots att intervjuerna genomfördes av flera olika 
intervjuare, gjorde intervjuguiderna att intervjuerna fick en enhet
lig struktur och att intervjupersoner med liknande funktioner fick 
besvara samma frågor, vilket underlättade inkodning och analys 
av intervjumaterialet. 

En majoritet av intervjuerna gjordes enskilt, men några personer 
– framförallt ingripandepoliser – intervjuades i grupp eller i par. 
Nackdelar med sådana intervjuer är att vissa personer kanske 
inte vågar uttrycka sin verkliga åsikt inför gruppen och att en 
eller ett par personer kan bli tongivande i diskussionerna. Att vi 
ändå använde gruppintervjuer berodde på att ingripandepoliser 
ofta arbetar nära varandra i turlag, och vi utgick därför från 
att deras upplevelser om företeelser som medborgarlöften ofta 
skapas och upprätthålls i grupp. Vår uppfattning är att intervju
personerna pratade fritt trots att de intervjuades i grupp. 

172 Namn på exempelvis områdespoliser och ingripandepoliser nedtecknades inte 
vid intervjutillfället, vilket innebär att vi inte kan utesluta att samma person har 
intervjuats flera gånger och därmed inte kan vara helt säkra på hur många  
personer som har intervjuats.

173 Jfr Aberbach & Rockman 2002, Blaikie 2010, Tansey 2007. 
174 Jfr Esaiasson m.fl. 2009, Reinharz 1992, Tansey 2007. 



121

Brå rapport 2018:14

Vissa intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte, medan andra 
genomfördes via telefon. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades, varav vissa transkriberades samtidigt som inter
vjun genomfördes. Transkriberingarna har kodats in i analyspro
grammet Atlas Ti, enligt ett kodschema som utformats utifrån 
frågeställningarna. Koderna inkluderar bland annat organisation 
för arbetet med medborgarlöftena, samarbete mellan polis och 
kommun, förankringsarbete, attityder, svårigheter, framgångs
faktorer, olika delar i samverkansprocessen, såsom form och 
innehåll i medarbetardialogerna, och effekter med medborgar
löftesarbetet. Även minnesanteckningar från samtal med kom
munpoliserna, som i huvudsak genomfördes per telefon under 
projektets gång, kodades in efter samma kodschema som inter
vjuerna. Sammanlagt rörde det sig om 41 minnesanteckningar. 

Citat som presenteras i rapporten har valts ut för att de illustre
rar fenomen eller uppfattningar som delas av flera intervjuper
soner. I rapporten har citaten anonymiserats och skrivits om till 
läsbar form. 

Deltagande observationer
För att fånga upp aspekter som stämning i olika grupper, bemö
tande, reaktioner och interaktion mellan exempelvis polis och 
medborgare, och bättre förstå hur det praktiska arbetet med 
medborgarlöftena gick till, genomfördes hösten 2016 till våren 
2018 deltagande observationer. Genom att observera polisen i sin 
”naturliga miljö” skapas förutsättningar för en djup och detalje
rad beskrivning av medborgarlöftesarbetet.175

Sammanlagt observerades sex medborgardialoger, sex medar
betardialoger och två samverkansmöten. Därtill gjordes fyra 
observationer av operativt polisarbete och två observationer på 
regionala ledningscentraler. 

Vid observationerna av medarbetardialoger, samverkansmöten, 
operativt medborgarlöftesarbete, på de regionala ledningscen
tralerna och av vissa av medborgardialogerna, presenterade sig 
utredaren i början av dialogen, berättade kort om studien, ano
nymitet och hur observationen skulle genomföras. Utredaren satt 
sedan tyst, observerade och förde anteckningar. Målet var att dia
logerna skulle utföras på ett så autentiskt sätt som möjligt, trots 
utredarens närvaro.176 Vid vissa former av medborgardialoger, 
till exempel dialoger på offentliga platser, var det inte möjligt att 
presentera utredaren eller studien före observationen, eftersom 
det skulle ha stört polisens eller kommunrepresentantens dialo

175 Breuer 2003, DeMunck & Sobo 1998. 
176 Jfr Lofland m.fl. 2006. 
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ger. Istället gavs informationen och ett informationsblad efter att 
dialogen hade genomförts. 

Under observationerna av medborgardialogerna fördes anteck
ningar i ett observationsprotokoll som berörde bakgrundsin
formation om deltagarna, stämning hos polis och medborgare, 
polisens bemötande, medborgarnas reaktioner och vad som sades 
under dialogen. Protokollet var utformat efter de kvalitetskri
terier och rekommendationer som finns för genomförande av 
medborgardialoger i polisens metodstöd för medborgarlöftena. 
Ett observationsprotokoll fylldes i för varje enskild dialog som 
en polis eller kommunrepresentant höll med en medborgare. I 
huvudsak var det polisens dialoger med medborgarna som obser
verades, men vid några tillfällen observerades även kommun
representanter. Sammanlagt observerades 111 enskilda samtal 
och tre möten. Anteckningarna från observationsprotokollen 
kodades sedan in i statistikprogrammet SPSS. I direkt anslutning 
till varje observationstillfälle fyllde utredarna i ett analysschema 
som bland annat berörde hur medborgarna valdes ut eller hur 
ordet fördelades, vilken information som gavs till medborgarna, 
polisens och kommunrepresentanternas bemötande, innehåll 
i dialogen, maktförhållanden, delaktighet och medborgarnas 
reaktioner. 

Vid observationerna av medarbetardialoger, samverkansmöten 
och på de regionala ledningscentralerna förde utredarna fält
anteckningar som sedan transkriberades och kodades in i Atlas 
Ti efter samma kodschema som intervjuerna. Under observatio
nerna fokuserade utredarna på flera aspekter, såsom vad som 
sades, yttre omständigheter, stämning och interaktion mellan 
deltagarna, samt – under medarbetardialogerna – vad som står 
om genomförandet av medarbetardialoger i polisens metodstöd. 

Det operativa medborgarlöftesarbetet bestod bland annat av 
fotpatrullering och särskilda insatser och det var därför i de 
flesta fall inte möjligt för utredarna att föra anteckningar under 
observationerna. Istället skrev utredarna i anslutning till observa
tionerna ner sina observationsberättelser, där de sammanfattade 
på vilket sätt polisen hade arbetat med medborgarlöftena och hur 
det pratades om medborgarlöftena och arbetet generellt. Därtill 
fyllde utredarna i ett analysschema som bland annat berörde 
bakgrundsinformation om observationerna, hur medborgarlöftes
arbetet genomfördes, polisernas attityder till arbetet och kunskap 
om medborgarlöftena, hur de dokumenterade arbetet och hur de 
reagerade på Brås närvaro. Även dessa berättelser och analyser 
kodades in i Atlas Ti efter samma kodschema som intervjuerna. 
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Genomgång av dokumentation
Samverkansöverenskommelser, medborgarlöften, underlag för 
lokala lägesbilder, sammanställningar av medborgardialoger, 
PUMAdokumentation, händelserapporter, uppföljningar och 
annan dokumentation som använts i medborgarlöftesproessen 
i de studerade områdena har samlats in och analyserats. Analy
serna fokuserade på dokumentens innehåll i förhållande till vad 
som nämns om detta i polisens metodstöd. 

Genomgång av medier och sociala medier
För att ta reda på vad som kommunicerats ut om medborgar
löftena i medierna och vad polisen kommunicerat ut via sociala 
medier och på sina webbplatser, gjordes en övergripande genom
gång av medier och sociala medier. Mediegenomgången gjordes 
genom att Brås utredare sökte på ”medborgarlöfte” och res
pektive område med hjälp av sökmotorn Google samt i lokala 
tidningar. Det gjordes även sökningar på ”medborgarlöfte”  
på polisens och kommunernas respektive webbplatser. Därtill  
kartlades de studerade lokalpolisområdenas närvaro på sociala 
medier, genom sökningar på Facebook, Twitter och Instagram.  
I de fall konton hittades sökte utredarna på inlägg som handlade 
om medborgarlöftena. Sökningen i medierna och sociala medier 
är därmed relativt enkel, och det kan därför inte uteslutas att 
artiklar och inlägg kan ha missats. 

Enkäter
Flera enkätundersökningar genomfördes i projektet:

• Enkäter till områdespoliser och ingripandepoliser i de fyra 
utvalda områdena.

• Enkäter till deltagare vid medborgardialoger. 

• Enkäter till medborgare i de fyra utvalda områdena genom 
en för och eftermätning av trygghet, förtroende för polisen, 
delaktighet med mera. 

• Enkäter till medborgare i ett av de studerade områdena genom 
en för och eftermätning av ett enskilt medborgarlöfte. 

• Nationell enkät till kommunpoliser. 

Nedan följer en redogörelse för de olika enkäter som användes i 
projektet. Samtliga enkäter kodades in och analyserades i SPSS. 

Enkäter till områdespoliser och  
ingripandepoliser (medarbetarenkäten)
För att ta reda på hur medarbetarna inom polisen arbetat med 
medborgarlöftena och hur de upplevde arbetet, lämnades en 
enkät ut till samtliga ingripandepoliser och områdespoliser i 
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de fyra utvalda områdena, eftersom det var de som i huvudsak 
involverades i medborgarlöftesarbetet. Enkäten inkluderade bak
grundsfrågor, frågor om olika aspekter av medarbetarnas arbete 
utifrån medborgarlöften i de studerade områdena, frågor om 
medarbetardialoger, medborgarlöftenas effekter och medborgar
löftesarbete generellt. 

Enkäterna delades ut direkt till poliserna eller lades i deras post
fack i samband med att Brå besökte de utvalda områdena under 
hösten 2017, eller distribuerades vid ett senare tillfälle av poliser
nas gruppchefer, kommunpoliserna eller lokalpolisområdesche
ferna. I den utsträckning det gick försökte vi lämna ut enkäterna 
direkt till varje enskild polis för att säkerställa oberoendet från 
chefer. I de fall enkäterna inte lämnades in direkt till Brås utre
dare under besöken fick varje polis ett förfrankerat brev som 
enkäten kunde läggas i för att skickas direkt till Brå. Sammanlagt 
svarade 149 områdes och ingripandepoliser på enkäten. Efter
som vi inte delade ut samtliga enkäter kunde vi inte kontrollera 
exakt hur många enkäter som delades ut. Utifrån de uppgifter 
vi har fått om antalet områdespoliser och ingripandepoliser i de 
studerade områdena ligger den genomsnittliga svarsfrekvensen på 
ungefär 78 procent i de studerade områdena, med en variation på 
65 till 93 procent.

Frågorna i medarbetarenkäten handlade om den senaste dialo
gen poliserna deltagit i. Medarbetarenkäten lämnades ut ungefär 
ett år efter observationerna, då flera områden hållit nya dialo
ger, vilket innebär att det är troligt att medarbetarenkäten inte 
handlar om samma dialoger som de observerade. Inställningen 
till medarbetardialogerna och medborgarlöftena blev mer positiv 
med tiden, vilket innebär att svaren i enkäten troligtvis ger en 
mer positiv bild än den som framkommer under observationerna 
och under de tidiga intervjuerna. 

Enkäter till deltagare i medborgardialoger  
(medborgardialogenkäten)
I samband med observationerna av medborgardialogerna gjordes 
en enkätundersökning med medborgare som deltagit i dialogerna. 
Syftet var att ta reda på hur medborgarna upplevde medborgar
dialogerna och polisens och kommunens arbete med medborgar
löften. Enkäten inkluderade bland annat bakgrundsfrågor, frågor 
om medborgarnas upplevelser av dialogens innehåll, polisens 
bemötande och dialogens effekter. 

I vissa fall, som när polisen och kommunen hade medborgardia
loger på offentliga platser, ställde utredarna frågorna muntligt till 
medborgarna, direkt efter att de hade deltagit i en medborgar
dialog. I andra fall, som när trappuppgångsdialoger och före
tagsbesök observerades, ringde Brås utredare upp medborgarna 
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några dagar efter dialogen och ställde frågorna i enkäten per 
telefon. Efter dialoger som genomfördes i form av möten (möte 
med äldre och skolbesök) lämnades enkäten istället ut till de som 
deltog i mötet och de fick själva fylla i enkäten. Utöver de dialo
ger som Brå observerade delades enkäten ut vid ytterligare några 
skolbesök av kommunpoliserna och kommunsamordnarna. Med
borgarna fick i dessa fall lägga enkäterna i ett förfrankerat brev 
som skickades in till Brå. 

Sammanlagt svarade 118 personer på enkäten, varav 54 var 
personer som deltagit i mötesdialoger (möte med äldre och skol
besök). Svarsfrekvensen under mötesdialogerna var – i de fall Brå 
delade ut enkäterna – 100 procent. Det var även en hög svars
frekvens när utredarna ställde frågorna direkt efter att dialogen 
genomfördes (efter dialoger på offentliga platser). Brå förde dock 
inte någon statistik över hur många som avböjde att medverka. 
Av de som observerades under dessa dialoger svarade 64 procent 
även på Brås enkät. Att det är betydligt färre som svarade på 
enkäten än som observerades berodde i huvudsak på att det var 
en person som observerade och en annan som ställde frågorna i 
enkäten, och att Brås enkät oftast tog längre tid än polisens och 
kommunernas medborgardialoger. Svarsfrekvensen bland dem 
som efter dialogen ringdes upp av Brå var 60 procent. Bortfallet 
bestod dels av personer som inte svarade i telefon när Brå ringde 
upp dem, dels av att Brå i vissa fall endast fick telefonnumret av 
en person när två personer observerades tillsammans, dels på att 
Brås utredare i vissa fall valde att inte be om telefonnumret när 
personen som deltagit i dialogen inte bedömdes kunna tillräckligt 
bra svenska för att svara på våra frågor via telefon. 

Enkäter till medborgare i de fyra utvalda områdena  
(medborgarenkäten)
Frågeställning tre – som handlar om i vilken mån arbetet med 
medborgarlöften leder till en ökad känsla av delaktighet, ett ökat 
förtroende för polisen, en ökad trygghet och att fler brott före
byggs – besvaras framför allt genom en befolkningsundersökning 
som gjordes vid två tillfällen, i oktober 2016 och oktober 2017, i 
de fyra utvalda områdena. Den första enkäten skickades ut innan 
polisen och kommunerna börjat arbeta med medborgarlöftena 
i de studerade områdena och tjänar som en förmätning, medan 
den andra enkäten skickades ut ett år efter att medborgarlöftes
arbetet påbörjats och därmed fungerar som en eftermätning. 
Enkäterna inkluderade bakgrundsfrågor, frågor som kan relateras 
till delaktighet, frågor om polisen, frågor om trygghet och utsatt
het för brott samt frågor om medborgarlöften. Frågorna om 
polisen handlade bland annat om hur bra respondenterna tycker 
att polisen är på att hantera olika typer av brott, förtroende för 
polisen och frågor om polisens värderingar. 
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Båda enkäterna skickades ut och sammanställdes av under
sökningsföretaget Sifo. Sifo gjorde ett oberoende slumpmässigt 
urval bland befolkningen i de studerade områdena. Sammanlagt 
skickades 8 000 enkäter ut vid varje mättillfälle. Ett av de stude
rade områdena är ett så kallat utsatt område,177 vilket medförde 
att Brå gjorde antagandet att svarsfrekvensen där riskerade att bli 
lägre än i övriga områden. Därför skickades 2 750 enkäter ut till 
det berörda området, medan 1 750 enkäter skickades ut till övriga 
områden. Beslutet att skicka ut 8 000 enkäter grundade sig på en 
beräkning av hur många enkätsvar vi behövde få in för att eventu
ella skillnader mellan för och eftermätning skulle bli signifikanta. 

Sammanlagt svarade 3 596 personer hösten 2016 och 3 208 per
soner hösten 2017 på enkäten. Svarsfrekvensen var 45 procent 
vid mätningen 2016 och 40 procent vid mätningen 2017. Som 
förväntat var svarsfrekvensen lägre i det utsatta området. Svars
frekvensen 2016 var 36 procent i det utsatta området jämfört 
med 50–53 procent i de andra områdena, och 2017 var den 
30 procent jämfört med 43–50 procent i de andra områdena. 
Svarsfrekvensen i denna typ av undersökningar brukar dock vara 
tämligen låg – ofta under 50 procent – enligt tidigare erfarenhe
ter på Brå. På grund av svarsfrekvensen kan vi dock inte fullt ut 
generalisera resultaten från undersökningen till befolkningen i 
de aktuella områdena, utan slutsatserna handlar snarare om en 
viss grupp människor i områdena än befolkningen som helhet. 
Typiskt sett svarar inte de mest marginaliserade grupperna i ett 
område på denna typ av enkäter. Det medför en risk att förtroen
det för polisen är något högre bland respondenterna i enkäterna 
än bland befolkningen som helhet och att utsattheten för brott 
är något lägre bland dem som svarat på enkäten jämfört med 
befolkningen i stort.178 

Enkäterna skickades ut i pappersformat till samtliga respon
denter. I utskicket ingick även ett informationsblad om hur man 
kunde svara på enkäten på internet och att svaren är skyddade 
av sekretess och anonymiseras. Två påminnelser skickades ut, 
den ena utan pappersenkät och den andra med pappersenkät 
inkluderad. Brå fick enkätsvaren i form av ett färdigkodat dataset 
i statistikprogrammet SPSS. Analysen av enkätsvaren handlade 
framför allt om skillnader mellan för och eftermätning, för att 
se om viktiga aspekter förändrades sedan polisen började arbeta 
med medborgarlöften. 

För och eftermätningarna gjordes utan kontrollområden. Det 
hade varit värdefullt att ha ett eller flera sådana områden där 

177 Enligt Polismyndigheten (2017b) är ett utsatt område ett ”geografiskt avgränsat 
område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har 
en inverkan på lokalsamhället”. 

178 Jfr Brå 2018:6. 



127

Brå rapport 2018:14

samma mätning gjordes, men där polisen arbetade som vanligt, 
utan medborgarlöften. Att genomföra en sådan kontrollstudie 
skulle dock dels vara för kostsamt, dels skulle det vara svårt att 
motivera för både polisen och medborgarna att en eller flera 
kommuner skulle få medborgarlöften betydligt senare än resten 
av Sverige.179 Även med kontrollkommuner kan det vara svårt 
att veta i vilken utsträckning eventuella skillnader mellan förmät
ningen och eftermätningen beror på just arbetet med medborgar
löften. Många faktorer kan påverka den upplevda tryggheten, 
förtroendet för polisen, delaktigheten och förebyggande av brott. 
Styrkan i vår studie är dock att vi gör samma mätning i flera olika 
kommuner, så att vi kan jämföra resultaten i de olika enkätunder
sökningarna och sätta det i relation till olika sätt att arbeta, vilka 
yttre faktorer som kan ha påverkat resultatet med mera. Resulta
ten jämförs även till viss del med andra trygghetsundersökningar, 
till exempel Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Studie av ett enskilt medborgarlöfte (torgmätningen)
Frågeställning tre belyses även genom en för och eftermätning av 
ett enskilt lokalt medborgarlöfte i ett av de studerade områdena. 
Syftet var att ta reda på om eventuella förändringar i och med 
medborgarlöftesarbetet är mer lokala än på kommun eller stads
delsnivå. Området där mätningen genomfördes valdes ut då det 
aktuella medborgarlöftet inriktade sig på ett specifikt torg och 
det därmed var praktiskt genomförbart att mäta förändringar 
på torget i fråga. Förmätningen genomfördes våren 2017, strax 
innan medborgarlöftet i området kommunicerades ut, och efter
mätningen hösten 2017, när polisen arbetat med medborgarlöftet 
under sex månaders tid. Under mätningarna användes en enkät 
med frågor om trygghet, förtroende för polisen, medborgarlöften 
generellt och frågor relaterade till de specifika medborgarlöftena i 
det studerade området. 

Mätningarna genomfördes genom att Brås utredare stod på det 
aktuella torget och muntligen ställde frågorna i enkäten till förbi
passerande. Information om syftet med enkäten gavs kort innan 
frågorna ställdes och de som svarat fick efteråt ett informations
blad med information om studien, sekretess och anonymitet samt 
kontaktuppgifter till utredarna på Brå. Sammanlagt stod utre
darna på torget vid sexton tillfällen på våren och hösten 2017. 
Passen gjordes två och två under cirka fyra timmar per tillfälle. 
De genomfördes växelvis under dagtid och kvällstid för att öka 
möjligheterna att få spridning på respondenterna. För att få ett 
så slumpmässigt urval som möjligt använde utredarna ett system 
för vilka personer som tillfrågades, till exempel alla personer som 

179 Samtliga kommuner i Sverige har fått direktiv från polisledningen nationellt om 
att ha medborgarlöften klara senast den 1 januari 2017. Kommunerna i förelig-
gande studie har fått sin deadline uppskjuten till april 2017.
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passerade en viss plats från ett visst håll. Under de sista passen på 
våren respektive hösten gjordes dock ett mer strategiskt urval för 
att väga upp underrepresenterade grupper, bland annat medelål
ders män, som stannade upp mer sällan än andra. 

Sammanlagt fick vi cirka 600 svar – 300 på våren och 300 på 
hösten 2017. Svarsfrekvensen var ungefär en tredjedel, 34 pro
cent på våren och 29 procent på hösten. Av de som inte svarade 
var en majoritet internt bortfall. En tiondel avböjde efter att 
de fått syftet med enkäten presenterat för sig och en tiondel av 
bortfallet bedömdes vara personer som inte svarade på grund av 
att de inte förstod svenska eller engelska och därför inte hade 
möjlighet att svara på frågorna. Personer med utländsk bakgrund 
var därför underrepresenterade i materialet. Enligt utredarnas 
bedömningar hade cirka 40 till 60 procent utländsk bakgrund, 
vilket kan jämföras med cirka 60 procent i området i stort. Vid 
det andra mättillfället var det dessutom några som avböjde att 
delta med anledning av att de redan svarat på enkäten vid det 
första tillfället. Dessa siffror inkluderar dock en felmarginal, 
eftersom flera av intervjuarna vet med sig att de flera gånger 
glömde att fylla i bortfall. 

Nationell enkät till kommunpoliser (kommunpolisenkäten)
Brå har i uppdrag att årligen beskriva det brottsförebyggande 
arbetet i Sverige i en årsrapport.180 Brås enhet för utveckling av 
brottsförebyggande arbete (Uba) skickade därför, under våren 
2017 och våren 2018, ut en enkät till samtliga cirka 200 kom
munpoliser i landet. I enkäten inkluderades frågor om kommun
polisernas upplevelser av medborgarlöftesarbetet och dess effek
ter. Det här projektet har fått ta del av svaren på dessa frågor. 

Enkäterna skickades ut till kommunpoliserna via epost. I 
utskicket fick de svarande information om syftet med enkäten, 
liksom om anonymitet med mera. Svarsfrekvensen var 83 procent 
2017 och 86 procent året därpå.181 

Syftet med att inkludera denna enkät i studien var att kunna hitta 
skillnader och likheter med materialet från utvärderingen och 
därmed få underlag till en diskussion om i vilken mån delar av 
fallstudiens resultat går att generalisera till landet som helhet. 

Statistik
Som komplement till för och eftermätningarna användes statistik 
över anmälda brott för att besvara frågeställning tre om medbor
garlöftenas effekter på förebyggande av brott. Statistiken togs ut 

180 Ju 0062/17. 
181 Brå 2017a, Brå 2018b. 
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med hjälp av UC Syd från polisens program Status, och omfat
tade dels brottstyper som identifierats i de studerade områdenas 
medborgarlöften, dels samtliga anmälda brott i de studerade 
områdena och i Sverige i stort. Brottsstatistiken togs även ut för 
kontrollområden för respektive område, vilket exempelvis bestod 
av hela lokalpolisområdena minus det studerade området eller av 
en närliggande kommun eller stadsdel. Eftersom medborgarlöf
ten införts i samtliga kommuner i Sverige är frågan dock i vilken 
utsträckning de studerade områdena kan förväntas särskilja sig 
från kontrollområdena i analysen av brottsstatistiken. 

Brå fick statistiken i en Excelfil, där analyser också gjordes. I ana
lyserna har hänsyn tagits till vilken typ av brott statistiken gäller. 
Vissa brottstyper, såsom narkotikabrottslighet, är ingripandebrott 
där statistiken i stor utsträckning speglar polisens insatser och 
inte den faktiska brottsligheten. 

I vissa fall fanns ingen anmälningsstatistik från UC Syd tillgäng
lig och i dessa fall har Brås egen statistik över anmälda brott 
använts.

Litteraturgenomgång
Utöver ovan nämnda datainsamlingsmetoder, gjordes i början av 
projekt en förstudie med en litteratursökning och insamling av 
kunskap som kunde ligga till grund för projektplanen. Det har 
även gjorts en genomgång av befintliga studier av problemori
enterat polisarbete och community policing som ligger till grund 
för rapportens teoretiska avsnitt. Litteratursökningen gjordes i 
relevanta databaser med sökord som community policing och 
problem oriented policing. Sökningen av litteratur kompletterades 
genom genomgångar av referenslistor i intressanta publikationer, 
samt genom att fråga nyckelpersoner på Brå om tips på litteratur. 

Avgränsningar och begränsningar med studien 
Områdena i studien valdes ut genom att en intresseanmälan gick 
ut till landets samtliga lokalpolisområden med en förfrågan om 
att delta i studien. Ett antal förutsättningar för att få delta i stu
dien specificerades. De förutsättningar som önskades var att de 
deltagande områdena skulle vara geografiskt spridda över landet, 
att ett av de särskilt prioriterade områdena182 skulle ingå, att 
kommunpolis och områdespolis skulle finnas i lokalpolisområ
dena och att områdena inte fick ha påbörjat sitt arbete med med
borgarlöften, för att det skulle vara möjligt att göra både för och 
eftermätningen i befolkningen. UC Syd valde sedan ut de områ
den som de bäst tyckte uppfyllde kriterierna. För att områdena 

182 Enligt beslut HD 5800-60/2015.
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skulle ha bästa möjliga förutsättningar att arbeta enligt modellen 
utlovades de lokalpolisområden som deltog stöd från UC Syd och 
Brå vad gällde process, metodik och teori och fick tre månaders 
dispens för införandet av medborgarlöftena till april 2017. 

Från början ingick även ett femte område i studien, vilket var ett 
så kallat särskilt utsatt område.183 På grund av att området i prin
cip redan var klart med processen som ledde fram till medborgar
löftet gick det dock varken att göra en förmätning i befolkningen 
eller att på samma sätt som i de andra områdena studera och 
följa arbetsprocessen. Eftersom området redan utfört de flesta 
stegen i arbetsprocessen fick det heller inte samma stöd som de 
andra områdena från UC Syd. Dessutom hade området sedan 
tidigare en väl utarbetat samverkan med kommunen och andra 
lokala aktörer, och det visade sig att de fortsatte med samma 
samverkansarbete som tidigare snarare än att arbeta aktivt med 
medborgarlöftena. Dessa faktorer bidrog till att Brå, i samråd 
med UC Syd, valde att inte inkludera området i studien. Det inne
bar dock att studien inte omfattar något av polisen identifierat 
särskilt utsatt område. 

Ett annat område som från början blev utvalt att delta i studien 
hade redan genomfört medborgardialoger på vissa platser när 
utvärderingen påbörjades. Brå beslutade därför, tillsammans med 
kommunpolisen i området, att studien skulle begränsas till att 
handla om ett specifikt område som medborgarlöftet var tänkt 
att vara inriktat på. I det avgränsade området hade inga med
borgardialoger genomförts och området är dessutom till invå
narantalet jämförbart med de övriga tre områdena som är med i 
studien. 

En svårighet vad gäller analysen av för och eftermätningarna är 
att utöver arbetet med medborgarlöften finns det dessutom också 
andra möjliga faktorer som kan påverka exempelvis medborgar
nas trygghet och förtroende för polisen. Det innebär att vi inte 
kan kontrollera för att det faktiskt är medborgarlöftena som har 
lett till de uppvisade förändringarna.

Generaliserbarhet
Utvärderingens resultat utgår från de fyra områden som ingår i 
studien och kan inte generaliseras till att gälla för medborgar
löftesarbetet överlag. Som beskrivits ovan var tanken att de fyra 
studerade områdena skulle ha bästa möjliga förutsättningar att 
arbeta med medborgarlöftesmodellen, eftersom det som skulle 
utvärderas var själva modellen och inte hur den efterlevdes. 
Områdena fick själva skicka in en intresseanmälan om att delta 

183 Se Polismyndigheten 2017b för mer information om utsatta områden i Sverige.
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i studien, de skulle ha resurser för utförandet av medborgarlöf
tena i form av kommunpoliser och områdespoliser vid start samt 
få stöd i process, metodik och teori från UC Syd. Dessutom fick 
de tre månader längre tid på sig att formulera löften i kommu
nerna jämfört med resten av landet. På så sätt hade de studerade 
områdena på många sätt bättre förutsättningar att arbeta med 
medborgarlöftena. I ett avseende hade de dock sämre förut
sättningar jämfört med många andra kommuner i landet: de 
utvalda områdena hade gemensamt att de initialt inte hade något 
utvecklat samverkansarbete med kommunen. En anledning till att 
områdena inte hade påbörjat sin process med medborgarlöftena 
när intresseanmälan om att delta i studien skickades ut, var att 
samverkan med kommunen skavt och att det inte fanns någon 
etablerad organisation för samverkan mellan polis och kommun 
i det brottsförebyggande arbetet. Detta bidrog, vilket utvecklades 
i kapitlet ”Samverkan mellan polis och kommun”, till att sam
verkansarbetet var något trögstartat. En konsekvens av detta kan 
ha varit att processen i de studerade områdena tog längre tid än 
i områden med väl etablerad samverkan, att det saknades rutiner 
som skulle ha underlättat processen och att kommunerna inte 
bidrog i medborgarlöftesarbetet i samma utsträckning som i vissa 
andra kommuner i landet. Dessa omständigheter togs därför i 
beaktande i rapporten. 

Även i andra hänseenden skulle de studerade områdena kunna 
skilja sig från resten av landets lokalpolisområden. Tre av områ
dena är kommuner bestående av landsbygd och mindre tätorter. 
Jämfört med genomsnittet i landet har dessa kommuner en låg 
befolkningsmängd. Två av dessa ligger nära större städer, medan 
en kommun ligger mer avsides och har en lantlig prägel. Därtill 
ligger två av områdena nära kusten och utmärks av att det finns 
fritidsbostäder och turism på sommaren. Det fjärde området är 
ett bostadsområde i en storstad, vilken klassas som ett utsatt 
område, enligt en rapport från polisens nationella operativa 
avdelning, Noa.184 De studerade områdena inkluderar därför 
visserligen både mindre orter och en stadsdel i en storstad, men 
det finns exempelvis inte någon mellanstor stad med i studien och 
inte heller något område från norra Sverige. Socioekonomiskt är 
de fyra områdena både olika och lika varandra. I samtliga fyra 
områden har invånarna lägre medelinkomst än i riket som hel
het – men även lägre öppen arbetslöshet. Bostadsområdet har en 
betydligt högre andel personer med utländsk bakgrund än både 
övriga områden i studien och riket som helhet.

184 Polismyndigheten 2017b. 
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Tabell 6. Folkmängd, medelinkomst, andel öppet arbetslösa och andel med 
utländsk bakgrund i de fyra områdena i studien 2016.

Källa: Statistiska centralbyrån 2017.

Folkmängd 
(cirka)

Medel 
inkomst per 

år (cirka)

Andel öppet 
arbetslösa 

(cirka procent)

Andel med 
utländsk bakgrund185 

(cirka procent)

Område A (kommun) 16 000 260 000 8 17
Område B (kommun) 14 000 275 000 6 8
Område C (bostadsområde) 12 000 225 000 7 60
Område D (kommun) 9 000 275 000 4 11
Riket 9 995 153 280 000 12,6 18,4186 

Områdena i studien ligger dessutom i lokalpolisområden i olika 
regioner och av olika karaktär. Två av områdena tillhör lokal
polisområden som består av ett antal mindre kommuner med 
övervägande landsbygd. Ett av områdena är en del av ett lokal
polisområde där även en större stad ingår. Det fjärde området, till 
sist, är en del av ett befolkningsmässigt stort lokalpolisområde, 
som innefattar flera stadsdelar i en storstad. Karaktären av resten 
av landets 91 lokalpolisområden kan också de skilja sig brett. 
De studerade områdena inkluderar lokalpolisområden i fyra av 
landets polisregioner, vilket innebär att tre regioner inte är repre
senterade i studien. 

Därtill är polisen organiserad på lite olika sätt i de olika områ
dena. Grundstrukturen för organisationerna i de studerade lokal
polisområdena – liksom i resten av landet – är ungefär desamma, 
med grupper för stöd och service, utredning, samt brottsförebyg
gande (BF) och ingripande verksamhet (IG). I två av de studerade 
områdena var områdespoliserna dock inte organiserade i egna 
grupper. I ett område berodde detta på att det inte fanns några 
områdespoliser och i det andra på att organisationen förändrades 
flera gånger under den studerade perioden. Det varierade även 
hur nära gruppcheferna arbetade sina grupper. Medan gruppche
ferna i tre av områdena hade en aktiv roll i medarbetarnas vardag 
träffade IG och områdespoliserna sina gruppchefer i det fjärde 
området mycket sällan. I ett av de studerade områdena utgick 
därtill IGpoliserna från två olika orter och i ett annat område 
utgick IGpoliserna temporärt från en annan polisstation, medan 
alla medarbetare i de andra områdena var samlade på ett ställe. 

På grund av dessa omständigheter och eftersom endast fyra 
områden inte kan vara representativa för landets samtliga 

185 Personer med utländsk bakgrund definieras här som personer som är födda 
utomlands eller som har två föräldrar som är födda utomlands, medan personer 
med svensk bakgrund omfattar personer som är födda i Sverige och har minst 
en förälder som är född i Sverige.

186 Denna siffra gäller 2017 (SCB 2018). 
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lokalpolisområden, kan vissa av slutsatserna inte generalise
ras till nationell nivå. Resultatet från denna studie ställs dock 
mot svaren i den enkät som skickades ut till samtliga kom
munpoliser och informationen som kom fram i intervjuerna 
med de regionalt införandeansvariga för medborgarlöftena och 
regionpolischefer na, vilket innebär att flera antaganden om gene
raliseringar kan göras. Mer om i vilken mån resultaten är genera
liserbara återfinns i rapportens slutsatser. 
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Bilaga 2. Polisens och kommunernas 
organisation för det brottsförebyggande  
arbetet

Polisens organisation
Organisatoriskt är lokalpolisområdena i studien uppbyggda på 
ungefär samma sätt, med grupper för stöd och service, utredning, 
samt brottsförebyggande (BF) och ingripande verksamhet (IG). 

Figur 20. Lokalpolisområdenas organisation.

Stöd/Service Utredning

LPO-chef

BF/IGV

Områdespoliser ska främst arbeta inom den brottsförebyggande 
verksamheten, medan ingripandepoliserna främst arbetar inom 
den ingripande verksamheten. Den brottsförebyggande verksam
heten ska enligt polisens definition utföras med det primära syftet 
att förebygga brott. Områdespolisernas uppdrag är att arbeta 
”långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete utifrån framtagen problembild”.187 Det 
kan till exempel handla om arbete i lokal samverkan, förebyg
gande insatser i skolor eller fotpatrullering på ett torg. Ingripan
deverksamheten arbetar främst med akuta ärenden som leds av 
regionledningscentralen (RLC) i respektive region.188 Även IG
poliserna förväntas arbeta med bland annat brottsförebyggande 
uppgifter, såsom operativt medborgarlöftesarbete mellan larmen. 
I figur 21 ges exempel på hur organisationen för BF/IGV kan se 
ut inom ett lokalpolisområde.

Lokalpolisområdena har en lokalpolisområdeschef som är ytterst 
ansvarig för verksamheten inom lokalpolisområdena. Kommun
poliserna sitter i ledningsgruppen, men förfogar inte över några 
resurser. Den brottsförebyggande och ingripande verksamheten 
består av ett antal grupper med ingripandepoliser (IGpoliser) 
och områdespoliser med tillhörande gruppchef, vilka också sitter 
i ledningsgruppen. Hur många grupper med IGpoliser och områ
despoliser som finns beror bland annat på lokalpolisområdets 
storlek. I två av de studerade områdena var områdespoliserna 
inte organiserade i egna grupper. I ett område berodde detta på 

187 Ju 2012:16/2013/4 s.1. 
188 Polismyndigheten 2016e. 
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Figur 21. Lokalpolisområdenas organisation för BF/IGV.

BF/IGV

LPO-chef

Gruppchef 
IGV

IGV-grupp

Gruppchef 
IGV

IGV-grupp

Kommunpolis

Gruppchef 
IGV

IGV-grupp

Gruppchef 
områdes-

poliser

Områdes-
polisgrupp

att det inte fanns några områdespoliser och i ett annat område 
förändrades organisationen flera gånger under den studerade 
perioden. 

Kommunernas organisation
Kommunernas organisation för det brottsförebyggande arbetet 
skiljde sig lite mellan de studerade områdena. I samtliga områden 
fanns en person som var ansvarig för framtagandet av medbor
garlöften och samverkansöverenskommelser, men dessa personer 
var inte alltid samordnare för det brottsförebyggande arbetet. 
Samtliga områden hade därtill en styrgrupp för lokalt brotts
förebyggande arbete, även om dessa grupper skiljde sig något åt. 
Tabell 7 på nästa sida illustrerar kommunernas organisationer för 
det brottsförebyggande arbetet i de fyra studerade områdena.
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Tabell 7. Kommunernas organisation för brottsförebyggande arbete i  
samverkan i de fyra områdena i studien.

Område

Person som arbetat fram 
medborgarlöften och 
samverkansöverens
kommelser

Samordnare för det 
brottsförebyggande 
arbetet

Styrgrupp för lokalt 
Brå (inkl. polisiära 
representanter)

Område A Kvalitetschef och 
administrativ chef

Nej Kommundirektör, kommunala 
förvaltningschefer, kommunal-
råd, oppositionsråd, lokal    -
polisområdeschef, kommun-
polis m.fl.

Område B Enhetschef för 
fritidsverksamheten

Säkerhetssamordnare 
(tillsattes våren 2017)

Ledningsgrupp för ungdoms-
samverkan med bl.a. kommu-
nala förvaltningschefer och 
kommunpolis.

Område C Avdelningschef strategi 
och verksamhetsstöd 

Preventionssamordnare 50 % 
(tillsattes hösten 2017)

Avdelningschef för kommu-
nens strategi- och verksam-
hetsstöd, lokalpolisområdes-
chef.

Område D Folkhälsosamordnare Folkhälsosamordnare 50 % Kommunstyrelsens 
arbetsutskott (politiker).





I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, 
beslutades att polisen skulle börja arbeta med medborgarlöften 
för att komma närmare medborgarna. Modellen innebär att 
polisen i högre utsträckning än tidigare engagerar och invol-
verar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers 
upplevelser, erfarenheter och kunskaper i sin verksamhet och i 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Förhopp-
ningen är att arbetet ska leda till en ökad känsla av delaktig-
het bland medborgare, ett ökat förtroende för polisen, en ökad 
trygghet och att fler brott förebyggs. 

Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med 
medborgarlöften i fyra utvalda områden. Brottsförebyggande 
rådet (Brå) har studerat hur arbetet fungerat i praktiken i dessa 
områden och undersökt om arbetet har lett till några förändring-
ar i riktning mot de uppsatta målen med medborgarlöftena. I 
rapporten presenteras även förslag på hur arbetet kan utvecklas 
och förbättras i framtiden.

Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, men 
även till andra aktörer som arbetar med medborgarlöften och 
med lokalt brottsförebyggande arbete.

Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention
box 1386/tegnérgatan 23, se-111 93 stockholm, sweden

telefon +46 (0)8 527 58 400  •  fax +46 (0)8 411 90 75  •  e-post info@bra.se  •  www.bra.se
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