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Abstract 

"Reassurance policing?" - A study about the implementation of local police offices in 
Stockholm Council. Author: Gustav Rålenius 

The study consist of an investigation regarding the implementation of reassurance policing in 

Sweden and include a survey conducted among some of the local police offices in Stockholm 

County. The aim of the study is to investigate how the police officers working in the local 

polices offices experience the implementation of the local police offices and if the 

implementation of local the polices offices matches the police authority´s purpose with the 

project. The study uses the theoretical framework from political scientist Michael Lipsky 

called Street-level bureaucracy - Dilemmas of the individual in Public services which discuss 

the role of street-level bureaucrats and their influence in the implementation. Included in the 

study is also two different perspectives on governing in public sector called top-down 

perspective and bottom-up perspective. The findings of this paper shows that the police 

officers are in general positive towards the implementation and that there´s a duality among 

the police officers regarding the proximity to the citizens. 
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1. Inledning   
 
Denna uppsats kommer att behandla införandet av lokala poliskontor i Stockholms län. 

Polismyndighetens  förhoppningar med införandet av lokala poliskontor är att de poliser som 

arbetar där skall öka polisens anseende bland medborgarna, samt att göra polisen mer  synliga 

ute i samhället för att på så sätt kunna öka tryggheten (Polismyndigheten i Stockholms län 

2011). Polisens preciserar målet med de lokala poliskontoren enligt följande: ”Polisen öppnar 

lokala poliskontor för att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella nätverk och öka 

förtroendet för polisen” (Polismyndigheten 2011). Idag så finns det 27 lokala poliskontor i 

Stockholm län, dessa är belägna i områden där framförallt ungdomsbrottsligheten är hög och 

de boende upplever en otrygghet (Polismyndigheten 2011). Reformen kring lokala 

poliskontor kan ses som ett led i att förändra inriktningen på polisens arbete genom såkallade 

community policing eller reassurance policing. Community policing är en samlingsterm för 

den typ av polisarbete eller policy som inte bara syftar till att förebygga brott utan även skapa 

en trygghet i de lokala samhällen genom att människorna som bor i området får ta ett aktivt 

ansvar för sin egen trygghet (Lyons 2002:15). Reassurance policing är både ett begrepp och 

en policy, begreppet innebär betryggande polisarbete. Policyn reassurance policing innebär i 

korthet att polisen satsar på att vara närvarande och skapa trygghet i lokala samhällen, inte 

sällan genom samverkan med lokala aktörer, ofta har det tidigare förekommit någon form av 

problematik i dessa områden, som exempelvis segregation (Peterson 2010:26). Uppsatsen 

kommer att undersöka vad den här typen av reformer, som lokala poliskontor är ett exempel 

på, får för betydelse för närbyråkraten, det vill säga polisen som jobbar på de lokala 

poliskontoren?  För att studera genomförandet av de lokala poliskontoren så har en 

enkätstudie genomförts med syfte att lyfta fram polisernas attityder om de lokala 

poliskontoren.  

De teoretiska utgångspunkter som jag kommer att utgå från handlar bl.a. om 

implementeringen eller hur genomförandet av politiska beslut i offentliga organisationer sker, 

samt teorier om närbyråkrater (Lipsky 2010). Uppsatsen kommer att belysa två skilda sätt på 

hur forskare ser och utvärderar styrningen och implementeringen, antigen ur ett top-down 

perspektiv eller ett bottom-up perspektiv (Sannerfeldt 2003:24). 

. 
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Det har ännu inte utkommit någon officiell utvärdering av de lokala poliskontoren. Det finns 

en utvärdering av Brottsförebyggande rådet (Brå) och den skulle ha kommit ut i juni 2011. 

Efter att ha kontaktat Brå så fick jag beskedet att utvärderingen kommer att släppas kring 

årsskiftet. Jag har kontaktat Brå och undersökt möjligheterna att få ta del av någon preliminär 

rapport eller generellt omdöme om de lokala poliskontoren, detta har ej varit möjligt.  

1.1 Bakgrund 
”Polisen har ett unikt uppdrag” Denna formulering är hämtad från en rapport om framtidens 

polis (SOU 2007:39) och citatet speglar både samhället och polisens egen syn på dess 

särställning bland andra myndigheter. Det unika i uppdraget är så klart våldsmonopolet. 

Polisen är den enda myndigheten i fredstid som har lagligt stöd att bruka våld mot 

medborgarna om så krävs, det ligger ett stort ansvar bakom sådana befogenheter. Jag tror att 

alla människor i ett samhälle har en relation eller förhållningsätt till polisen som präglar deras 

möten med polisen. Det ligger ett speciellt sorts skimmer och mystik över polisens arbete, 

som kan framkalla en känsla av fascination och spänning i alltifrån små pojkar och flickor till 

vuxna män och kvinnor när polisen går ner längst gatan. Om våra möten med polisen kommer 

bli fler i framtiden genom att flera lokala poliskontor öppnas kan vår relation som medborgare 

till polisen som myndighet påverkas. Parallellt är det även möjligt att poliserna själva 

påverkas på olika sätt av närheten till lokalsamhället och medborgarna där. Vad ökad närvaro 

av poliser i ett område kan få för betydelse för polisernas egna upplevelser av sitt arbete är en 

viktig fråga som kommer diskuteras i uppsatsen. 

Polismyndigheten är en myndighet i ständig förändring, under de senaste femtio åren så har 

polismyndigheten bland annat genomgått stora strukturella förändringar. 1965 blev Polisen 

statlig, från att tidigare ha varit kommunal. Polisen kom då att organiseras i 119 polisdistrikt, 

med en myndighet i varje distrikt. Nästa stora ändring som gjordes var under 1990-talet när 

närpolis reformen infördes som innebar att de 119 polisdistrikten med tillhörande 

myndigheter gjordes om till 21 egna polismyndigheter (SOU 2007:39). 

I SOU rapporten Framtidens polis (2007:39) listats några av de nya utmaningarna för polisen, 

några av de mest väsentliga är:  

 Högre koncentrationen av medborgare i storstäderna.  

 En fortsatt segregation; framför allt i utsatta bostadsområden i storstäderna.  

 Medborgarna kommer att vara allt mer ifrågasättande i sina kontakter med 

myndigheter och kommer vara allt mer intoleranta mot störningar i samhället. 
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Det innebär att polisen måste anpassa sig till dessa nya krav som ställs på dem. Införandet av 

lokala poliskontor i Stockholms län ser jag som ett svar mot några av dessa utmaningar, där 

just ökade insatser i segregerande bostadsområden och ökad interaktion med medborgarna i 

lokala samhället är viktiga delar av satsningen. En ny tids samhällsproblem kräver en ny tids 

polis för att kunna lösa samhällsproblem effektivt.  

2. Syfte och frågeställningar 
 
Det har formulerats tre villkor för lyckad implementering; dvs. förstå, kunna och vilja, en 

förändring brukar hänga ihop: ”Det första villkoret ”Förstår” innebär att den direkta 

styrningen skall vara entydig. Det andra villkoret ”kan” innebär att tillämparen har de resurser 

ifråga om lokaler, utrustning, teknik, personal, pengar och tid som krävs för att kunna 

genomföra beslutet. Vidare förutsätts inte omgivningen förhindra tillämparens 

styrningsföljning. Tanken är, att om tillämparen förstår beslutet och beslutsintentionerna, och 

om tillämparen förfogar över tillräckliga resurser i olika avseenden, så kommer beslutet att 

genomföras som avsett - förutsatt att tillämparen också vill göra det, alltså det tredje villkoret 

”vill” är uppfyllt.” (Sannerfeldt 2003:29) 

Formuleringen ovan visar att implementering är avgörande för resultatet och att 

implementeringen i sin tur påverkas av de som utför implementering i praktiken, alltså 

närbyråkraterna och deras vilja, kunskap och förståelse (Sannerfeldt 2003:29). Syftet med 

uppsatsen är att undersöka och studera villkoren som implementering av de lokala 

poliskontoren i Stockholms län skedde under. Insamlingen av material för att besvara denna 

fråga sker genom en enkät som syftar till att fånga attityder om implementeringen utifrån de 

tre villkoren för lyckad implementering (Vilja, kunna, förstå). Andra frågor som jag 

intresserar mig för är vad får den här typen av reform som lokala poliskontor för betydelse för 

närbyråkraten, det vill säga polisen som arbetar på de lokala poliskontoren? För att studera 

genomförandet av de lokala poliskontoren så har jag genomfört en enkätstudie som har till 

syfte att lyfta fram polisernas attityder om de lokala poliskontoren. Den frågeställning jag 

kommer att besvara i uppsatsen är följande: 

 Hur upplever polisen sitt arbete med implementeringen av lokala poliskontor? 

 

 Stämmer implementeringen av de lokala poliskontoren överens med polisens 

syfte för implementeringen? 
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3. Teorier och tidigare forskning 

3.1 Tidigare forskning om Community policing och reassurance policing  
Community policing är ett begrepp för en specifik form för polisarbete som har sina rötter från 

mitten av 1960-talet i framförallt USA (Lyons 2002:15). Community policing  har som mål att 

invånarna i ett samhälle ska ses som en aktör som, tillsammans med polisen, skall lösa 

eventuella problem som kan finnas i området. Genom olika former för samverkan med 

polisen ska invånarna känna en större trygghet (Lyons 2002:15-16). Centralt för idéer inom 

community policing är att polisen ska vara proaktiv och lösa problem och brottslighet 

tillsammans med det lokala samhället (Lyons 2002:15). Genom att på olika sätt involvera 

medborgarna så finns tron att medborgarna i  lokal samhället kan bidra till att öka ordningen i 

det lokala samhället. Tanken är även att med olika former för partnerskap mellan det lokala 

samhället och polisen ska medborgarna rustas med styrka att arbeta med sociala problem som 

finns i det lokala samhället (Lyons 2002:15). 

Reassurance policing kan ses som en del av community policing , där trygghet i ett 

lokalsamhälle skapas genom att polisen på olika sätt gör sig mer synliga och på så sätt 

förbättrar relationen mellan polisen och invånarna i de lokala samhällena (Crawford 

2007:143-144). Även om det många gånger inom reassurance policing förekommer en 

samverkan med de lokala samhället så ligger huvudansvaret för den sociala ordningen på 

polisen och inte på det lokala samhället (Crawford 2007:143). Reassurance policing kan ses 

som en lösning på problemet med ökad osäkerhet i ett samhälle. En källa till uppkomsten av 

denna osäkerhet i några av de stora västerländska samhällena beskrivs av Martin Innes. Innes 

menar att exempel på detta är Storbritannien efter terrorattentatet i USA 2001 och 

bombningarna i Madrid och London, detta blottade dessa samhällens svagheter och blottade 

begränsningarna i dessa länders möjligheter att skydda sina medborgare mot nya externa hot 

(2006:223). Diskursen kring reassurance policing i Storbritannien har en koppling till anti-

terrorverksamhet då mycket av otryggheten i Storbritannien handlar om rädsla för 

terrorattacker. Vidare handlar snarare merparten utav det förebyggande arbetet om att hindra 

att unga rekryteras till extremistiska nätverk som stödjer terrorverksamhet (Innes 2007:132). I 

Sverige beskrivs syftet istället att hindra unga från att rekryteras till kriminella nätverk 

(Polismyndigheten i Stockholm län 2011). 

Själva huvudsyftet är att reassurance policing innebär ett förebyggande polisarbete, där 

betoning ligger i att skapa trygghet genom ökad närvaro och synlighet i det lokala samhället 
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(Peterson 2010:26). Även trygghet är ett svårt begrepp att definiera då trygghet ofta är en 

känsla, alltså högst subjektiv. En miljö som skulle upplevas som trygg av en individ skulle 

kanske av en annan individ upplevas som otrygg. En definition av begreppet är ”Reassurance 

Policing represents the latest in a succession of attempts to configure the delivery of policing 

services in a way that responds directly to what are seen as the most pressing political and 

social problems of the day”(Innes 2007:132). Reassurance policing kan alltså även ses en 

metod som har skapats för att kunna åtgärda de aktuella sociala problem som finns.  

Begreppet kan även ses som en policy inriktning då den försöker tackla en ny form av 

problematik. Den gemensamma nämnare när det gäller implementeringen utav reassurance 

policing i både Storbritannien och i Sverige är respektive Polismyndigheter använder metoden 

för att lösa samhällsproblem kopplade till en ökad rädsla att bli utsatt för brott hos invånare i 

ett mindre samhälle och att båda försöker att lösa problemet i samverkan med lokala aktörer. 

Uttrycket reassurance policing är problematisk att översätta till svenska, reassurance 

översätts till trygghet och policing översätts till polisarbete så en hyfsad översättning med en 

viss grammatisk korrigering skulle kunna vara betryggande polisarbete. Dock så anser jag att 

det finns ”mer” i termen reassurance än bara trygghet eller betryggande. Jag upplever att 

termen reassurance är detsamma som att garantera säkerhet eller säkerhetskälla trygghet. 

Tänk på den engelska termen ”I Can reassure you…” vilket på svenska blir  ”Jag kan försäkra 

dig om” där själva andemeningen är att lunga ner och övertyga (försäkra) om att det inte är 

någon fara. Därför kommer jag att använda mig av termen reassurance policing istället för 

den svenska översättningen som endast kommer att vara med i uppsatsens titel.  

Det har gjorts forskning på området reassurance policing i Sverige, den tidigare forskning 

som har gjorts har framförallt behandlat ”översättningen” av reassurance policing från 

Storbritannien till Sverige. 

Abby Peterson (2010) har studerat införandet av lokala poliskontor genom att följa de poliser 

som arbetar på de lokala poliskontoren och analyserat deras arbete. Studien av 

implementeringen av de lokala poliskontoren i både Storbritannien och i Sverige är väldigt 

omfattande. En av de viktigaste slutsatserna som Abby Peterson drar från sin studie är att 

delar utav implementeringen, som enligt henne gjorde de lokala poliskontoren till ett lyckat 

projekt i Storbritannien, saknas i den svenska implementeringen. Det som Abby Peterson 

framförallt framhåller saknas i den svenska implementeringen är satsningen på semi-civila 

poliser som ett komplement till de vanliga poliserna (Peterson 2010:28). 
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I sin artikel så redogör Abby Peterson för tre  krav för reassurance policing enligt den 

brittiska modellen: Synlighet, tillgänglighet och familjärhet. Hon menar att när dessa tre 

uppfylls leder de till en lyckad implementering (Peterson 2010:28). Jag kommer även att 

återkomma till tre kriterier för lyckad implementering av reassurance policing i teori kapitlet, 

då jag anser att det är ett intressant verktyg att använda när det gäller att studera 

implementering. 

Enligt Peterson (2010) är nyckeln till den lyckade implementeringen i Storbritannien är att 

samtidigt som polisen införde de lokala poliskontoren så utökades också den brittiska polisen 

med semi-civila och volontärer som samverkade tillsammans med de vanliga poliserna 

(Peterson 2010:28). Genom lagstiftningen PRA (Police Reform Act) så infördes PCSOs 

(Police Community Support Officer), det vill säga semi-civila poliser. Utbildningen för 

PCSOs är kortare en de reguljära brittiska poliserna (6 veckor) och de har inte samma 

befogenheter som de reguljära poliserna. Deras befogenheter är, förutom vanliga medborliga 

befogenheter att ingripa mot brott, att bötfälla för visa brott som förtäring av alkohol på 

allmän plats och konfiskering av alkohol. I Storbritannien finns det även så kallade Special 

Constabulary som är obetalda uniformerade volontärer som har till syfte att skapa trygghet 

genom sin närvaro i de lokala samhällena (Peterson 2010:28). Anledningen till att detta inte 

följde med i den svenska översättningen var enligt Peterson (2010) att svenska polisfacket 

motsatte sig denna nya typ av poliser och rådande lagstiftning förbjöd införandet av semi-

civila i den svenska poliskåren (Peterson 2010:32). 

Den brittiska forskaren Martin Innes (2006) har utfört forskning om reassurance policing i 

Storbritannien. Innes beskriver satsningen på reassurance policing som det senaste i ett flertal 

försök att anpassa polisens arbete till att passa de sociala utmaningar och mest aktuella 

politiska problem för dagen. Innes beskriver reassurance policing i en brittisk kontext där han 

menar att etableringen av den här typen av reformer för polisens arbete har uppstått ur en 

genomgripande känsla av osäkerhet i hela samhället och polisen lösning på detta politiska 

problem är att införa reasurrance policing i form av NRPP (National Reassurance Policing 

Programme)(Innes 2007:132). I en artikel tillsammans med Nigel Fielding så problematiserar 

Martin Innes (2006) kring NRPP gällande utvärderingen av satsningen och menar att den inte 

är rättvisande och tillräcklig. Exempelvis så är det svårt att mäta preventiva åtgärder och dess 

effektivitet (Fielding & Innes 2006:127). 
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Fielding & Innes (2006) menar att mycket av de resultat som polismyndigheten är statistik 

över andel uppklarade brott och det är på basis av denna statistik som oftast polisen gör 

uttalade om effektivitet. Om vi då tänker att vi skulle försöka appliceras samma typ av 

statistiks redovisning för NRPP eller den svenska motsvarigheten så blir det svårt att hitta 

mätbara variabler, eftersom andelen uppklarande brott inte säger mycket om arbetet med 

reassurance policing (Fielding & Innes 2006:127). Förslaget är att utvärderingen och 

mätningen istället ska kompletteras med kvalitativa mättningar som med exempelviss intervju 

med boende i området och hur de har upplevt satsningen (Fielding & Innes 2006:133). 

Inför undersökningen i denna uppsats så anser jag att det kan vara bra att ha Fielding & Innes 

slutsats i åtanke, då samma typ av utvärderingsproblematik möjligen kan dyka upp när det 

gäller den svenska satsningen. 

3.2 Teorier 
I detta avsnitt kommer jag att gå igenom uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Det finns en 

mängd tidigare forskning om implementering av politiska beslut i offentliga organisationer 

(Sannerfeldt 2003:19). Jag har valt har valt att använda mig av Karin Alexanderssons (2006) 

doktorsavhandling ”Vilja kunna förstå” I sin avhandling så har Alexanderson följt och 

studerat implementeringsprocessen av nya arbetsmetoder inom Socialtjänsten. 

Enligt Alexandersson (2006) är implementeringsprocessen i en sk Human Service 

Organisation inte rationell, det vill säga att det inte finns någon enkel orsak-och-verkan-

process där resultat utvärderas utifrån givna mål. Human Service Organisation definieras som 

en organisation som jobbar med att bistå och hjälpa människor på olika sätt, några exempel på 

sådana är: sjukhus, socialbyråer, polisen, skolor, försäkringskassor etc. Löst kopplade system 

gör att individer och grupper kan agera oberoende av varandra utifrån olika mål. Även i de 

organisationer som önskar förändring kanske inte alltid har det inflytande som krävs medan 

andra kan känna sig hotad av samma förändring. Även att i organisationer med monopol så 

kanske inte organisationen själv vill se bristerna. Dessa faktorer påverkar 

implementeringsprocessen på ett ostrukturerat sätt (Alexandersson 2006:67). Jag använder 

mig även av Andres Sannerfeldts (2003) beskrivning av orsaker till implementeringsproblem. 

I sitt kapitel Implementering - hur politiska beslut genomförs i praktiken i antologin Politik 

som organisation så presenterar Anders Sannerstedt (2003) tre perspektiv på implementering i 

offentlig sektor. Det första perspektivet är det traditionella perspektivet; utgångspunkten är att 

beslutsfattaren styr, och att tillämparen förväntas följa styrningen (Sannerstedt 2003:21). 
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Sannerstedt menar att det traditionella perspektiv är användbart när styrningens precision är 

hög, som exempel nämns när riksdagen beslutade att höja barnbidraget med 200 kr per år och 

barn. Detta perspektiv på implementering är rationalistiskt genom att beslutsfattarna vill se 

vissa åtgärder vidtagna och de styr då förvaltningen (de som tillämpar) i syfte att åtgärderna 

skall genomföras. Förvaltning ses då som ett instrument för beslutsfattarna (Sannerstedt 

2003:21).  

Det andra perspektivet som Sannerstedt beskriver är enligt honom en antites till det 

traditionella perspektivet, Sannerstedt härleder det andra perspektiv till Michael Lipsky och 

hans teori om närbyråkrater (Sannerstedt 2003:22). Jag refererar till detta perspektiv som 

närbyråkratsperspektivet. Enlig Sannerstedt handlar Lipskys teori om närbyråkrater, om de 

aktörer som mer eller mindre professionellt arbetar med människor, och vars dagliga arbete 

sker i direktkontakt med människor. De grupper som tillhör närbyråkrater är bland annat 

lärare, socialarbetare och poliser. Enligt Sannerstedt är  Lipskys huvudtes att dessa 

närbyråkrater har så stor handlingsförmåga och handlingsfrihet i sitt dagliga arbete att det är 

de och inte politikerna som utformar politiken inom sitt område (Sannerstedt 2003: 22). Dock 

framhålls det att de politiska beslutsfattarna har goda möjligheter att via indirekt styrning 

påverka förutsättningarna för verksamheterna (närbyråkratierna) genom att besluta om dess 

organisering, genom tilldelning av resurser i form av tjänster, lokaler, utrustning och pengar 

samt genom att beslutat om deras utbildning och lönesättning och på så sätt forma dem som 

skall genomföra verksamheten (Sannerstedt2003:23).  

Det tredje perspektivet på implementering beskrivs vara som ett mellanting mellan det 

traditionella perspektivet och närbyråkratsperspektivet och framhåller olika nätverk av aktörer 

som avgörande för politikutformningen. Detta perspektiv kan vara användbart för 

exempelviss förståelsen av det offentligas åtgärder för att främja näringslivets utveckling 

inom en viss region. Detta så kallade nätverksperspektiv utgår från att politiken 

implementeras i ett samspel mellan olika aktörer, som ägnar en större eller mindre del av sin 

tid åt uppgiften. Aktörerna deltar i implementeringsprocessen antingen på grund av sin 

position i en formell organisation eller motiverade av sina respektive intressen. Aktörerna kan 

vara statliga, kommunala eller privata, och de kan vara politiker likaväl som tjänstemän eller 

företrädare för en organisation (Sannerstedt 2003:23). 

Michael Lipsky (2010) har i boken Street-level bureaurcacy, dilemmas of the individual in 

public services beskrivit vad det innebär att vara en närbyråkrat och hur närbyråkratens 
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vardag ser ut. Alla små och stora beslut som närbyråkraterna fattar under sin arbetsdag är 

myndighetsbeslut, och alla dessa beslut tillsammans skapar närbyråkratiernas policy (Lipsky 

2010:13). Lipsky menar att det är två aspekter av närbyråkraterns vardag som påverkar att de 

kan skapa myndighets policy, nämligen att närbyråkraten har en relativ hög grad av 

godtycklighet i sina beslut samt att de har en relativt autonomi i förhållande till de som styr 

närbyråkratierna (Lipsky 2010:13). Några exempel på denna godtycklighet och autonomi är 

enligt Lipsky (2010) när närbyråkraterna utfärdar de belöningar och sanktioner som dess 

närbyråkrati förfogar över. Läraren i en klass bestämmer vilka elever som ska bli relegerade 

från skolan, och de eleverna som relegeras klassificeras då som ej möjlig att undervisa av 

närbyråkraten. Ett annat exempel på denna godtycklighet och autonomi är Polisen som 

bestämmer vilka som ska arresteras för en viss förseelse och vilka som inte ska arresteras för 

samma förseelse (Lipsky 2010:13).  Lipsky menar att närbyråkraternas handlingar 

sammanlagt skapar närbyråkratins policy, och som då skapas underifrån (Lipsky 2010:13). 

Godtyckligheten och autonomi kan då upplevas som ett oönskat moment enligt Lipsky 

(Lipsky 2010:13). 

Lipsky ställer frågan att om godtyckligheten och de svåra besluten från närbyråkraterns 

vardag togs bort, så skulle teoretiskt sätt inte många problem lösas? Lipsky menar att det helt 

enkelt inte går att reducera eller att ta bort godtyckligheten från närbyråkraternas arbete på 

grund av två huvudsakliga skäl. Det först skälet är att det skulle att vara omöjligt att 

föreskriva hur exempelvis en polis ska agera i varje situation, situationerna som uppstår är 

helt enkelt för komplicerade för att kunna omformuleras till instruktioner. För det andra så 

arbetar närbyråkrater i situationer där de måste ta hänsyn till den mänskliga dimensionen i 

situationer, alltså där det måste känna av hur deras mottagare reagerar på besluten. Lipsky 

sammanfattar detta som att samhället inte bara vill att myndigheterna ska vara opartiska men 

att de även kan känna medlidande i vissa speciella situationer för att vara flexibla gällande att 

lösa dessa (Lipsky 2010:15).  

Michael Lipsky (2010) behandlar även problematiken med vad han kallar "kroniskt bristande 

resurser" i närbyråkraternas arbete (Lipsky 2010:33). Anledningen till att det förhåller sig på 

detta sätt är enligt Lipsky (2010) förhållandet mellan tillgång och efterfrågan. Lipsky menar 

att det alltid finns ett underskott på de tjänster som närbyråkrater levererar, och om tillgången 

av dessa tjänster skulle höjas skulle ändå efterfrågan höjas, så att ojämnheten mellan tillgång 

och efterfrågan skulle kvarstå (Lipsky 2010:33). Vidare menar Lipsky (2010) att om 

tillgången skulle öka av en tjänst som producerats av närbyråkrater, så skulle detta göra att 
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medborgarna skulle förvänta sig ytterligare ökning av dessa tjänster i framtiden (Lipsky 

2010:33). Lipsky menar även att fallet med bristande eller otillräckliga resurser återfinns hos 

polisen då allmänheten och medborgarna förväntar sig att polisen ska ta sig an fler och fler 

uppgifter vilket skapar en kronisk brist på resurser hos polisen, i det flesta fall en brist på 

personal och tid (Lipsky 2010:33). 

För att återkomma till implementeringen, som diskuterats i detta avsnitt, så har den brittiska 

forskaren Martin Innes (2007:136) studerat implementeringen av reassurance policing och 

diskuterat ingående för- och nackdelar. Innes redogör för tre viktiga aspekter för lyckad 

implementering av reassurance policing: 

• Synliga, tillgängliga, familjära och effektiva poliser 

• Markera mot ”signal brott” och allmän oreda (skadegörelse) som är nyckel till det 

lokala samhällets känsla av osäkerhet 

• Skapa hållbara lösningar genom involvering och samverkan med lokala aktörer och 

om möjligt den lokala allmänheten 

Abby Peterson (2010) använder sig av dessa tre aspekter när hon undersökte 

implementeringen av satsningen på lokala poliskontor i Stockholms län (Peterson 2010:28).  

• Lära känna och skapa förtroende hos de som bor i området, framför allt ungdomar 

• Arbeta brottsförebyggande tillsammans med andra samhällskrafter 

• Ingripa mot brott och ordningsstörningar 

 
Innes (2007) och Peterson (2010) framhåller att det viktigaste när det gäller implementeringen 

av reassurance policing är att samtliga av dessa tre aspekter finns med i implementeringen. 

Jag ska även undersöka om de tre aspekter som Innes (2007) och Peterson (2010) använder 

sig av går att återfinna i implementeringen av de lokala poliskontor då syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur implementeringen av de lokala poliskontoren har gått till. 

3.2.1 Top-down och Bottom-up perspektiv 
Det finns en skillnad när det gäller synen på styrningskedjan kring implementeringen i 

offentlig sektor. Dessa är Top-down perspektivet respektive bottom-up perspektivet, dessa 

illustrerar i vilken riktning som styrningen färdas  (Sannerstedt 2003:24). Top-down 

perspektivet har sin utgångspunkt i det auktoritativa politiska beslut som tagits i 

organisationens topp och sedan följer en styrningskedja ”nedåt”. Sannerstedt (2003) använder 

som exempel på top-down styrning svenska skolorganisationen (se Figur 1). 
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Figur 1 Top-down styrning 

Varje led i styrkedjan styr det som kommer efter, från skollagen till i detta fall närbyråkraten 

(läraren) som är sist i ledet (Sannerstedt 2003:24). Styrkedjan bildar en logisk och hierarkisk 

följd. Det andra perspektivet är Bottom-up perspektivet. Här är utgångspunkten på situationen 

när de offentligas tjänster överlämnas till mottagaren (Sannerstedt 2003:24). Några exempel 

på sådana situationer är: läkarbesök på vårdcentralen, beslut om polisingripanden, beslut om 

byggnadstillstånd, arbetsförmedlandet osv. (se Figur 2).  

 

Figur 2 Bottom-Up styrning 

De som implementerar (tillämparen) behöver här alltså inte var närbyråkrater, utan de kan 

även vara olika närverk (Sannerstedt 2003:25).  

Skillnaden mellan de två perspektiven framträder bland annat i deras syn på lagar som 

styrinstrument. I Top-down perspektivet så utgångspunkten för analysen i beslutfattarnas 

avsikter, bottom-up perspektivet utgår istället analysen från tillämparnas handlande. När 

tillämparens handlade ska analyseras så görs det utifrån tre stycken villkor (Sannerfeldt 

2003:29): 

• Tillämparen skall förstå beslutet 

• Tillämparen skall kunna genomföra beslutet 

• Tillämparen skall vilja kunna genomföra beslutet 

Skollag Skolförordning 
Styrning och 

kontroll från statlig 
skoladministration 

Beslut i kommunal 
skolstyrelse 

Åtgärder på den 
enskilda skolan 

Undervisning i 
klassrummet 

Tillämparen Mottagaren 
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Lipsky (2010) menar att det är ”människor” bakom närbyråkratroller, och att deras vardagliga 

beslut består av flera avvägningar. Lipsky framhåller även att deras klienter, alltså 

medborgarna är individer och att bemötandet kan variera beroende på situationen (Lipsky 

2010:13). Detta ska alltså förstås som till skillnad till hur besluts fattas i en top-down 

styrkedja som jag exemplifierade i figur 1. I relation till polisens verksamhet, så kan polisen 

handlande skilja sig åt vad polisen ska göra enligt  polislagen. I lagen så står det exempelvis 

att polisen ska ingripa så fort en lagöverträdelse sker (Polislagen 1984:387 §2:2). I praktiken 

är detta omöjligt, på grund av att polisen måste prioritera vad de ska ingripa mot (Lipsky 

2010:14). I slutändan så är det den enskilda polisen på exempelvis det lokala poliskontoret 

som ”bestämmer” vilka lagöverträdelser den väljer att ingripa mot. Därför är det viktigt att 

polisen som jobbar på de lokala poliskontoren är medveten om vilka typer av brott som de ska 

ingripa mot för att uppfylla syftet med satsningen (Lipsky 2010:14). Genom Lipskys teori kan 

det då påvisas att besluten och implementeringen av de lokala poliskontoren inte följer den 

rationalistiska traditionella styrkedjan (som var fallet med skolan i Figur 1) utan istället 

bottom-up styrkedjan där det är polisen agerade som blir avgörande för implementeringen av 

satsningen.  

 
4. Metod 
 
Denna uppsats syftar till att studera implementeringen av de lokala poliskontoren i 

Stockholms Län och hur poliserna som jobbar på de lokala poliskontoren har upplevt 

implementeringen. Ett sätt att göra detta är att använda sig av befintliga utvärderingar och 

statistik, dock fanns sådant material inte tillgängligt vid påbörjade av uppsatsen. Dessutom 

finns det flera goda anledningar att inte använda sig av sekundärkällor vid undersökning av 

attityder. Den främsta anledningen är att syftet med den ursprungliga undersökningen kanske 

inte överensstämmer med syftet i den nya undersökningen, vilket påverkar validiteten 

(Dahmström 2000:95). För att kunna få in material att analysera måste jag göra en 

primärdataundersökning, vilket innebär att jag samlar in material från källorna själv 

(Dahmström 200:59). Syftet var att samla in så mycket data som möjligt och jag valde därför 

att genomföra en enkätundersökning. Hade jag använt mig av intervjuer, som är ett mer 

tidskrävande arbete, hade jag inte kunnat få in data från lika många olika källor. Antalet källor 

ansåg jag var viktigt för undersökningen då det skulle ge en högre reliabilitet. Nedan följer en 

redovisning av hur jag har gått tillväga under insamlandet av material till undersökningen. 
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4.1 Enkätundersökning 
Jag påbörjade konstruktionen av undersökningen tidigt i uppsatsmomentet med syfte att 

skicka ut enkäterna så tidigt som möjligt för att kunna avlägga längre tid på att analysera data. 

En svårighet med att få ut enkäterna var att det inte fanns några kontaktuppgifter tillgängliga 

på polisens hemsida till de lokala poliskontoren. Lösningen blev att jag kontaktade en person 

som arbetar på Södermalmspolisen och som jag tidigare har varit i kontakt med under ett 

studiebesök. Den personen gav mig då kontaktuppgifter till en tidigare anställd på det lokala 

poliskontoret på medborgarplatsen. Av denne fick jag hjälp med att dela ut mina enkäter på 

poliskontoren på Slussen och på Medborgarplatsen. Jag fick även hjälp att upprätta kontakter 

med flera av de andra lokala poliskontoren genom ett mejl till Polismyndigheten i Stockholms 

län där jag bad om e-postadresser till övriga poliskontor. Efter detta mejl fick jag flera svar 

från andra lokala poliskontor i Stockholms län som erbjöd sig att medverka i 

enkätundersökningen. Efter denna process hade jag kontakt med 12 lokala poliskontor. Under 

övervägande med min handledare kom vi fram till att jag skulle behöva svar från minst 4 av 

de lokala poliskontoren för att kunna uttala mig generellt om upplevelsen av satsningen med 

lokala poliskontor. Jag valde då att avbryta sökandet efter fler lokala poliskontor att skicka 

enkäten till, och istället skicka ut den till de 12 som jag hade på min kontaktlista. Av dessa 12 

svarade 11 av de lokala poliskontoren, ett av de tillfrågade lokala poliskontoren valde att inte 

medverka. Antalet svar från poliskontoren varierade mellan 1 och 6 beroende på antal 

anställda vid det lokala poliskontoret. Totalt fick jag tillbaka 37 enkäter av 65 möjliga. För att 

beräkna antalet möjliga svara har jag använt mig av den information som finns på polisen 

hemsida, där de anger hur många tjänster det finns på respektive kontor,  Jag har adderat 

dessa för att kunna fastställa bortfallet (Polismyndigheten i Stockholms län 2011).  

Gällande den geografiska spridningen i länet är 9 av 11 lokala poliskontor som medverkat 

belägna i söderort och innerstan och de två andra ligger i västort/norrort. Jag har dock inte 

funnit något argument som skulle tala för att den geografiska spridningen skulle ha betydelse 

för urvalet i min undersökning. 

Enkäten är riktad till de som jobbar på de lokala poliskontoren i Stockholms län. De 

övergripande riktlinjer som jag hade för enkäten var följande: Enkäten skulle innehålla ca 20 

koncisa frågor och inte ta mer än 10 minuter att fylla i. Anledningen till detta är att med för 

många och vaga frågor så risker bortfallet bli för högt då respondenterna kanske inte skulle 

vara lika motiverade att fylla i enkäten om det var för tidskrävande (Dahmström 2000:63). 

Vidare betyder detta att frågorna i enkäterna måste vara väl övervägda och ordentligt 
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utprövade för att matcha syftet. Jag valde därför att göra en förstudie med en provenkät innan 

jag skickade ut den ”riktiga” enkäten. 

4.2 Förstudie – Provenkäten 
Eftersom jag bara skulle få ”en chans” med enkäten så var det viktigt att enkäten var 

ordentligt utformad och att enkätfrågorna var kopplade till syftet och de frågeställningarna 

som ligger till grund för uppsatsen. Innan jag skickade iväg enkäterna till de lokala 

poliskontoren så gjorde jag därför en provenkät för att utvärdera enkäten (Se bilaga 1). 

Dahmström (2000:62) redogör för provenkäter och menar att ett frågeformulär ska fyllas i av 

personer som är fristående från konstruktören och som helst tillhör den målgrupp som 

undersökningen vänder sig till. Via en vän som är elev vid Polishögskolan så kunde jag dela 

ut mina provenkäter på Polishögskolan till fyra stycken respondenter. Instruktionerna till 

provenkäten fanns i introduktionsbrevet (Se bilaga 1), så jag behövde inte personligen dela ut 

enkäterna. I introduktionsbrevet så bad jag eleverna att fylla i min provenkät efter bästa 

förmåga, då vissa av frågorna skulle vara svåra för dem att besvara eftersom de inte arbetat på 

ett lokalt poliskontor. Jag lämnande även ett speciellt fällt där eleverna kunde skriva ner 

övriga kommentarer de hade på enkäten.  

De mest centrala synpunkter som framkom i provenkäten var följande: 

• Respondenterna tyckte att jag skulle göra en åtskillnad i frågan 13, så att ena frågan 

handlade om samverkan med företagare och andra om samverkan med privat personer 

• Respondenterna tyckte jag skulle dela upp fråga 15 i två frågor då de ansåg att det är 

en stor skillnad mellan att fotpatrullera och att patrullera i bil 

• Respondenterna tyckte att svarsalternativet ”ibland” var luddigt, så jag ändrat det till 

uppdelningen ”varje arbetspass”, ”ungefär vart annat”, ”sällan”, ”aldrig” 

• Respondenterna tyckte att jag skulle göra en följdfråga på fråga 19 där respondenterna 

skulle få ange vilka resurser som de ansågs saknades 

Samtliga av dessa åsikter och synpunkter togs in i den reviderade enkäten. Jag anser därför att 

provenkäten var mycket värdefull för undersökningens resultat och slutsats. Resultatet för de 

olika svarsalternativen för provenkäten kommer inte att redovisas då det inte är relevant för 

uppsatsen resultat eller slutsats. 
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4.3 Introduktionsbrevet 
Jag utformande även ett introduktionsbrev till enkäterna där jag angav syftet med 

undersökningen samt en del praktisk information gällande respondenternas anonymitet och 

frivilligheten presenteras på enkäternas framsida (Se bilaga 2). Introduktionsbrevet har en 

central roll i enkätundersökning då jag själv inte var med när enkäterna delades ut. Brevet 

försäkrar att respondenterna får en klar bild av syftet med enkäterna. Främst är det försäkran 

om anonymitet som är viktigt att framhålla i en undersökning som behandlar personers egna 

åsikter och upplevelser. 

För att höja respondenternas tilltro till enkäten, så använde jag mig av Södertörns Högskolas 

logotyp högst upp i högra hörnet på introduktionsbrevet för att på så viss skapa en seriös och 

officiell prägel och tydligt vissa vem som är avsändare och att enkäterna har ett akademiskt 

användningsområde (Dahmström 2000:114). 

Det blev två stycken introduktionsbrev, det första introduktionsbrevet var en del utav 

förstudien med eleverna från Polishögskolan. I det introduktionsbrevet förklarade jag syftet 

med provenkäten; att respondenterna skulle få ”utvärdera” provenkäten innan jag skickade 

den till de lokala poliskontoren. Det andra introduktionsbrevet är det som presenterar 

enkätundersökningen. 

Efter att ha utvärderat det första introduktionsbrevet som jag skrev till provenkäten så drog 

jag slutsatsen att introduktionsbrevet troligen var för långt, genom att jag misstänker att 

många av respondenterna inte verkat har läst igenom hela introduktionsbrevet till 

provenkäten. Det märktes genom att jag i början av introduktionsbrevet skrev att 

[…]satsningen som polismyndigheten i Stockholms län har gjort på lokala poliskontor i 27 

plaster i Stockholms län…” Trots detta så uttryckte två av respondenterna förvirring när jag 

använde begreppet satsningen på fråga 1. På grund av detta har jag kortat ner 

introduktionsbrevet och gjort det mer koncist till den ”riktiga” enkäten för att inte riskera 

likande förvirring. Jag har även lagt till ”satsningen på lokala poliskontor” i fråga 1 för att inte 

riskera att respondenterna blir förvirrade av begreppet. 

4.4 Redovisning av enkäten 
För att kunna sammanställa och redovisa enkätsvaren så skapade jag ett dokument i Excel där 

alla resultat från frågorna med svarsalternativ är redovisade (se Resultat). Procentandelen för 

respektive svarsalternativ ger en översikt över utfallet. För att beräkna resultatet i procent för 
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varje fråga och svarsalternativ så tog jag antalet svar på varje svarsalternativ delat på totala 

antalet svar på frågan och multiplicerade det med 100. (Delmängd/Totalmängd*100=Resultat)  

Det var tre frågor (19b, 20 och 21) som vara öppna, det vill säga att respondenterna inte 

behövde välja mellan ett antal redan givna svar. Dessa valde jag att redovisa i citat form 

tillsammans med antalet respondenter i procent som har svarat. 

5. Resultat 

5.1 Resultat av enkäten 
I detta avsnitt presenteras reslutat av enkätundersökningen, diagrammet nedan visar en 

sammanställning av resultatet av enkätundersökning. De öppna frågorna (19b, 20, 21) 

redovisas separat i avsnitt 5.2. Enkätsvaren kommer närmare att diskuteras i diskussion 

avsnittet. 
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Figur 3 Sammanställning av enkätsvar  
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5.2 Öppna frågor 

5.2.1 Resurser som poliserna ansåg att de saknade 
Fråga 19a i enkäten var ”Anser du att du får tillräckligt med resurser för att kunna utföra ditt 

arbete på ett bra sätt?” På den frågan svarade 40% av respondenterna ”ja”, 11% av 

respondenter ”ingen åsikt” och 49% av respondenterna ”Nej”. För de respondenter som 

svarade ”Nej” så fanns det en följdfråga: Vilka resurser anser du saknas? Majoriteten av 

svaren angav personalbrist och tidsbrist . ”För hög arbetsbelastning på en liten som vår (5-6 

pers)” och ”Då samverkan utökas blir det också mer arbete. Vi har mycket att göra och 

borde vara 1-2 pers fler". Många av svaren handlade om att det egna området blev lidande på 

grund av tidsbristen och personalbristen. "Inte tillräckligt med personal. Ej heller tillräckligt 

med tid för att ägna sig åt de faktiska problemen"," Tiden läggs på kommenderingar etc. Man 

känner att tiden skulle prioriteras i sitt område". 

Det andra svaren behandlar brist på utrustning och utbildning, några nämner särskilt 

utbildning inom spaning och narkotikautbildning samt utrustning och fordon för civilt arbete. 

En respondent skriver "Det jag anser vara största bristen är att jag inte arbetat som polis 

särskilt länge, hade velat ha mer tid yttre tjänst innan jag började på näpo (Närpolisen)” en 

annan respondent skriver ”Utbildning samt utrustning för att arbeta civilt vilket är viktigt för 

att komma åt den narkotikarelaterade problematiken i området”, En annan tar upp frågan om 

ledarskap. Skicka mera av personalen på FU-ledarutbildning då vi jobbar mycket eget och 

måste fatta snabba beslut som inte alla beslutande chefer förstår.” 

Det absolut vanligaste förkommande svaret var brist på resurser i form av personal/kollegor. 

5.2.2 Det svåraste är att skapa kontakter med medborgarna och personkännedom tar tid 

Nedan kommer svaren på frågan 20; Vad anser du är svårast med att jobba på ett lokalt 

poliskontor? redovisas. Många av belyste problematiken kring att skapa kontakter och få 

personkännedom i början: ”Det var nog i början, att forma verksamheten och skapa alla 

kontakter med omnejd samt forma en bra grupp att trivas i.” Flera av respondenterna menar 

att det tar tid att bygga upp lokal- och personkännedom "Att inledningsvis få god 

lokalkännedom om området och de mest frekventa gärningspersonerna".  Många av de 

svarande menar att boende kan ha en negativ grundinställning till polisen ”Att få kontakt med 

ungdomar som har problem eftersom de inte är någon direkt vän med polisen", "De har ofta 

en negativ syn på oss som poliser från början" och att det kan vara svårt att smälta in "Att 
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försöka smälta in i ett område som är invandrartätt och då med avsikt på civil spaning mot 

främst narkotika".  

Andra vanliga svar belyste en upplevd otrygghet och maktlöshet hos poliserna i deras arbete 

på de lokala poliskontoren: ”Att vi exponerar oss mycket i samma område. Kan ibland kännas 

obehagligt att ständigt konfronteras med tungt kriminella” En annan respondent skriver ”Att 

behöva återkomma till samma område när man arbetar hårt mot tungt kriminella och, När 

man jobbar civilt är det svårt att hålla sig anonym, folk känner igen oss" En respondent 

påvisade även en maktlöshet inför de brott som begås, ”Att veta om vilka som begår brott 

utan att kunna göra något åt det eftersom bevis saknas” 

Även tidsbrist och personalbrist var vanligt förekommande svar ”Att vi vissa dagar är för få 

(endast 1 patrull) speciellt om det är en helg och vi stöter på många stökiga ungdomar.” En 

respondent påpekad riskerna med tidbristen ”Att få tid till det som man ska jobba med på ett 

poliskontor. Man ska vara konsekvent i det man göra annars blir det ingen effekt.”  

Flera av respondenterna uppgav även att det sakandes utbildning och utrustning framförallt 

vad det gäller narkotika ”Att jobba med narkotika med allt vad det innebär utan någon med 

mer erfarenhet av det som kan styra och lära. Får testa om upptäckter efterhand vilket är 

svårt ibland” 

Många skrev även att de tyckte det var svårt med förståelse för uppdraget hos både sig själva 

och hos andra inom polisen ”Namnet är missvisande för allmänheten. Yngre kollegor förstår 

inte fördelarna med att jobba med detta (Inte tillräckligt stor ”ballfaktor”)." en annan skrev 

"Ständigt jobb med att förklara internt att vår grund är att vara ordningspoliser” En 

respondent skrev att det var svårt att dra en gräns "Samt en gräns? Välkomna -  men ingen 

ungdomsgård! Var drar man gränsen?" 

 En respondent uppgav att de hade ett för litet arbetsområde: ”Det geografiska området kan 

kännas lite tråkigt i längden". 

 5.2.3 Det positiva är ökad personkännedomen och det ökade förtroendet 

Nedan kommer svaren på fråga 21; vad anser du är det positiva i förhållande till satsningen? 

redovisas. Majoriteten av respondenterna ansåg att det var de ökade lokalkännedomen och 

förtroendet hos medborgarna som var det mest positiv: ”Ger polis möjlighet till 

person/lokalkännedom. Ger större förståelse till varför det är som det är, ökar möjlighet till 

förändring” Flera menade att personkännedomen ledde till att förhindra att ungdomar drogs 
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in i kriminalitet ”Att med god personkännedom kunna upptäcka ungdomar som är på väg in i 

kriminallitet.” och att det fungerade förebyggande” Personkännedom vilket är viktigt för att 

uppdaga brott samt att det är brottspreventivt då busarna inte är lika benägna att begå brott 

då de är igenkända. Flera respondenter menade att den ökade personkännedomen ledde till en 

bättre relation med invånarna " Personer som ogillar poliser och som till en början ej prata 

med poliser pratar idag med oss” och  ”Ungdomar som varit avogt inställda till polisen blir 

nu glada när vi ses och pratar med oss." En respondent skrev även att den ökade 

personkännedomen ledde till att de kunde få viktigt information av boende " Jag har fått stor 

personkännedom och många kontakter som berättar om brott för mig.”.  

Många av de andra svaren om vad som hade varit mest positivt i förhållande till satsningen på 

den lokala poliskontoren var att poliserna får följa utvecklingen och får en positiv 

återkoppling av medborgarna ”Nu efter fem år ser man det goda resultatet på det 

förebyggande arbete som vi har byggt upp” och att den positiva återkopplingen från de 

boende skapa arbetslust hos poliserna. Många av poliserna beskriver en ömsesidigt positiv 

känsla med sitt arbete på de lokala poliskontoren ”Det verkar som de boende och arbetande i 

området verkligen uppskattar att ha sina ”egna” poliser som de känner till namn och 

utseende. Förtroendet har ökat till polisen – det känns så i alla fall” Många respondenter 

uttrycker även en stor tillfredställelse över att ha byggt upp ett fungerande arbetsätt "Känslan 

av att man har gjort något från början till slut – Fått feedback från de boende." samt att de 

upplever att de gör skillnad i de lokala samhällena, ”Mötet med de boende som man upplever 

och man får hjälpa ungdomar till ett bättre liv.” I princip hade alla respondenter något 

positivt att säga om satsningen, många av svaren var väldigt långa och utförliga. 

 

 6. Diskussion 
 
6.1 Inledande diskussion och analys av enkätsvaren 
De första fyra frågorna i enkäten behandlar polisernas kunskap om satsningen på lokala 

poliskontor och hur poliserna uppfattar att satsningen har presenteras för dem. Generellt på 

samtliga fyra frågor så svarar respondenterna att de hade bra eller ganska bra förkunskap om 

satsningen och att informationen och utbildningen kring satsningen har varit bra. Jag tolkar 

detta som att poliserna som arbetar på de lokala poliskontoren känner att de har god kunskap 

om satsningen och att de förstår riktlinjerna som finns. Det som skulle kunna tala emot att 

poliserna har god kunskap om satsningen är fråga 5 då endast 48,6% svarade att de fått 

utbildning om de lokala poliskontoren på sin arbetsplats. En annan tolkning som kan göras av 
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svaren är att kunskapen och informationen kring de lokala poliskontoren även sker på 

informella sätt, vilket skulle förklara att en stor del av respondenterna anser att de har kunskap 

om de lokala poliskontoren trots att  en majoritet är osäkra på eller att de inte har fått någon 

utbildning om de lokala poliskontoren. Fråga 6 behandlar om poliserna anser att de har 

specifik kunskap om den typen av brottslighet som de kan stöta på i sin arbete på de lokala 

poliskontoren, här hade 83,8% svarat att de ansåg att de hade den kunskapen. Genom att det 

då är en betydligt högre andel som anser sig ha kunskap om den typen av arbete som poliserna 

utför jämfört med de som svarat att de får utbildning alltså 48,6%, så påvisar det att den 

kunskapen som poliserna anses sig ha skulle kunna skapats genom polisernas dagliga arbete 

istället för, eller som ett komplement till den officiella utbildningen.  

Frågorna 7-10 behandlar hur poliserna såg på sitt arbete på de lokala poliskontoren och deras 

attityder gällande satsningen på de lokala poliskontoren. 91,7% ansåg att de behövdes ett 

lokalt poliskontor i området där de arbetar och 81 % var mycket positiva till satsningen på 

lokala poliskontor, 83,8 % trodde att satsningen på lokala poliskontor skulle leda till minskad  

brottslighet i Stockholms län. Fråga belyser hur poliserna trodde att ungdomsbrottsligheten 

hade påverkats i deras område, 73% trodde att ungdomsbrottsligheten hade minskat. Jag 

tolkar dessa svar som att poliserna är positiva till satsningen och att en majoritet tror att 

satsningen ger positiv effekt.  

Frågorna därefter, 11 och 12, behandlar hur poliserna tror att området och de boende och 

verksamma i området har påverkats av satsningen. 89,2% av respondenterna trodde att de 

boende kände en större trygghet sedan de lokala poliskontoret öppnade. 68,6% av 

respondenterna trodde att skadegörelsen och andra signalbrott (Brott som påverkar 

allmänheten negativt) hade minskat sedan de lokala poliskontoren öppnade.  Frågorna 

13a,13b, 14 och 18 behandlar hur poliserna uppfattar samverkan med de boende och lokala 

aktörer, 94,6% ansåg att de fanns en samverkan med privatpersoner som bor eller jobbar i 

området när det gäller att förebygga brott, 81,1% ansåg att det fanns en samverkan med 

företagare när det gäller att förebygga brott i området och 86,5 % ansåg att de lokala aktörerna 

hjälper till med att öka tryggheten i området. Fråga 18 handlade om poliserna ansåg att deras 

arbete på de lokala poliskontoren är viktigt för de lokala samhället, 91,9% svarade ja. Jag 

tolkar svaren som att det finns en god samverkan mellan de lokala poliskontoren och 

privatpersoner och företagare i områden och att poliserna är väldigt positiva till denna 

samverkan samt att de anser att deras arbete är viktigt för det lokala samhället. Frågorna 15a, 

15b, 16 och 17 handlade polisernas arbetsdag och när de patrullerar i områdena. 54,1 % 
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svarade att de patrullerade till fots varje arbetspass och 43,2 % svarade att de patrullerade till 

fots ungefär vartannat arbetspass. 94,6% svarade att de patrullerar med bil i området varje 

arbetspass. 67,6 % svarade att de träffar människor som de vet tillhör det lokala området varje 

arbetspass de patrullerar i området och 80,6% svarade att människor kommer fram om pratar 

med dem när de patrullera till fots i det lokala området. Jag tycker att svaren ger en bild av 

hur poliserna arbetsdag ser ut. Poliserna är ute mycket i sina respektive områden vid varje 

arbetspass och patrullerar till fots och i bil, detta tror jag gör att de boende är väldigt 

medvetna om deras närvaro. Svaren visat även att det finns en vardaglig kontakt mellan de 

boende och polisen, jag tror att närvaron och kontakten gör att de boende känner sig tryggare. 

Jag tycker att resultat på frågorna om samverkan med de lokala samhället och polisen och 

frågorna om polisens arbetsdag stämmer bra överens med huvudsyftet med reassurance 

policing som formulerades av Peterson (2010) i teori avsnittet, där hon skrev att betoningen 

ligger i att skapa trygghet genom ökad närvaro och synlighet i det lokala samhället (Peterson 

2010:26). 

6.2 Svåraste respektive mest positivt i förhållande till satsningen på lokala 
poliskontor 
Det som är mest markant gällande de två öppna frågorna i enkäten var att majoriteten av 

respondenterna ansåg att det svåraste med att arbeta på det lokala poliskontoret var att skapa 

kontakt med medborgarna, samtidigt svarade en majoritet av respondenterna att det mest 

positiva i förhållande till satsning var det ökade förtroendet från medborgarna. Detta speglar 

den komplexa relationen mellan poliserna och de lokala samhället. Även om många av 

poliserna anser att det är svårt att skapa kontakt med det lokala samhället så verkar poliserna 

vara väldigt nöjda med de kontakter som väl skapas. Genom att poliserna upplever de 

kontakter som skapas mellan dem och det lokala samhället som positiva så underlättar detta 

för ytligare framtida kontakter genom att poliserna är positivt inställda. Ytligare ett exempel 

på den komplexa situationen gick att utläsa när en majoritet av respondenterna hade angivit 

person- och lokalkännedom både som det svåraste i förhållande till satsningen och det mest 

positiva. Jag kunde uttolka av svaren att person- och lokalkännedomen är ett viktigt 

instrument i polisernas arbete på de lokala poliskontoren. Jag kommer senare belysa att det 

dock inte är ett helt okomplicerat verktyg.  

6.3 Polisens dubbelhet i mötet med medborgarna 
Utifrån enkätstudien som redovisades i förgående kapitel så kan en viss dubbelhet hos 

respondenterna gällande den sk närheten till medborgarna i de lokala samhällena urskiljas. 
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Dubbelheten består av att genom sitt arbete på de lokala poliskontoren så kommer poliserna 

närmare både vanliga medborgare men även kriminella personer. Dubbelhet ser jag som ett av 

de potentiella problem med satsningen på det lokala poliskontoren då den kan försvåra 

polisernas attityder mot satsningen och leda till otrygghet för de som arbetar på de lokala 

poliskontoren. 

Det som respondenterna härleder som en positiv effekt utav den ökad närheten är att de får en 

stor lokal- och personkännedom om de invånarna och andra verksamma i de lokala samhället. 

Den ökade lokal- och personkännedomen tar sig i uttryck i form av att medborgarna lär sig 

polisernas namn och känner ett förtroende och poliserna får kunskaper om exempelvis hur 

vissa av medborgarnas umgängeskrets ser ut, vilket enligt poliserna är värdefullt. Den negativ 

aspekten av samma närhet är att de kriminella även lär sig polisernas namn och detta kan 

enlig några av respondenterna upplevas som ganska hotfullt: ”Att vi exponerar oss mycket i 

samma område. Kan ibland kännas obehagligt att ständigt konfronteras med tungt 

kriminella” […]” När man jobbar civilt är det svårt att hålla sig anonym, folk känner igen 

oss.”. Även om poliserna har som målsättning att vara öppna i sitt möte med det lokala 

samhället så finns det risker för de enskilda poliserna. 

Lipsky (2010) beskriver i sin teori om närbyråkrater att närbyråkrater ofta fattar beslut nära 

medborgarna. En av respondenterna svarar på frågan om vad som är mest negativt i 

förhållande till satsningen på lokala poliskontor ”Att behöva återkomma till samma område 

när man arbetar hårt mot tungt kriminella”. Om en av de poliser fattar ett beslut som för 

mottagaren är impopulärt, så måste ändå samma polis återkomma till det området dagen eller 

veckan efter. Problemtiken ligger i att mottagaren kan komma att klandra den enskilda polisen 

för det impopulära beslutet, vilket kan skapa en hotfull stämning för den enskilda polisen 

(Lipsky 2010:9). Att poliserna ibland måste fatta beslut som kan vara impopulära kan dock 

inte ses som en ensam förklaring till att visa poliser upplever en hotfullstämning. En av 

respondenterna anger att "De har ofta en negativ syn på oss som poliser från början" och " Att 

få kontakt med ungdomar som har problem eftersom de inte är någon direkt vän med 

polisen". Vissa av poliserna upplever alltså en kylig grundinställning hos medborgarna. 

En anledning till att de starka reaktioner hos vissa medborgare kan vara de beslut som 

poliserna fattar har en stor inverkan på medborgarnas liv. Lipsky skriver att helt mosats till 

det byråkratiska idealet, där beslutaren och tillämparen befinner sig långt ifrån mottagaren, så 

sker det flesta av närbyråkraterns beslut, i synnerhet polisens, i direkt kontakt med 
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mottagaren. Lipsky skriver att medborgarnas liv faktisk ändras av de beslut som 

närbyråkraten fattar (Lipsky 2010:9).  

Jag tror att en lösning på problemet med att poliserna kan känna sig hotad i kontakt med 

kriminella, skulle vara att poliserna roterar bland olika poliskontor. Detta skulle då troligen 

motverka att de enskilda poliserna skulle känna sig utsatta av enskilda kriminella. Men den 

lösningen bygger på att de boende och verksamma i de lokala samhällen känner förtroende till 

det lokala poliskontoret som helhet och att deras förtroende inte är kopplat till enskilda 

poliser. En annan problematiskt aspekt av denna lösningen skulle vara att mycket av den 

kunskap som den enskilda polisen samlar på sig i form av person-och lokalkännedom är svår 

att överföra till andra poliser. Jag var belyste även detta i första delen av diskussionen då jag 

tolkade svaren som att den del av specifika kunskapen som finns på de lokala poliskontoren 

inte tillkommer genom officiell utbildning utan på annat sätt.   

En förhoppning gällande problematiken med det upplevt hotfulla stämningen kan vara den 

kyliga grundinställningen som vissa av respondenterna upplever kommer att förändras då de 

lokala poliskontoren blir en mer permanent företeelse i det lokala samhället. Överlag så tror 

dock att poliserna känner en god stämning i sin relation till de lokala samhället de boende och 

verksamma i området kommer fram och pratar med poliserna, enligt det svar som jag fått på 

fråga 16 där 80,6% av poliserna angav att det kommer fram människor och pratar med dem 

när de patrullera och att 67,6% poliserna på fråga 17 angav att de vid varje arbetspass träffar 

människor som de vet tillhör det lokala området.  

6.4 Brist på resurser 
På frågan om poliserna anser att det får tillräckligt med resurser för att utföra sitt arbete på ett 

bra sätt svarade 49% av respondenterna "Nej", 11% svarade "Vet ej" och 40% svarade "Ja". 

En intressant aspekt är här att en majoritet av poliserna ansåg att de inte får tillräckligt med 

resurser kan ses som problematiskt då tillräckligt med resurser är en nödvändighet enligt 

Sannerfeldt (2003:29) för att tillämparen ska kunna genomföra ett beslut, och avsaknaden av 

resurser kan därför orsaka implementeringsproblem. Jag ska därför diskutera hur polisernas 

upplevda resursbrist kan tolkas och huruvida det bör betraktas som ett 

implementeringsproblem. 

Lipsky (2010) menar även om tillgången av en viss tjänst som närbyråkraterna levererar, som 

i detta fall skulle kunna vara antalet poliser som patrullerar eller de lokala poliskontorets 

öppettider, skulle ökas så skulle ändå efterfrågan av denna resurs öka bland mottagarna (Se 
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teori avsnitt). Lipsky menar även att en effekt av denna ökning av närbyråkraternas tjänst 

skulle vara att allmänheten i framtiden skulle förvänta sig flera ökningar av tjänster som 

närbyråkraterna levererar (Lipsky 2010:33). Som exempel kan fallet ovan statuera, när jag 

frågade poliserna på de lokala poliskontoren om de ansåg att de får tillräckligt med resurser 

för att utföra sitt arbete på ett bra sätt svarade nästan hälften "nej", den resurs som flest antal 

poliser ansåg saknades var personal och tid. Viktigt att framhålla är att Lipsky behandlar 

främst hur närbyråkratierna som helhet upplever en brist på tjänster som närbyråkraterna 

levererar. 

Enigt Lipsky så innebär det att även om mer personal skulle anställas så skulle efterfrågan hos 

allmänheten på de tjänster som poliserna levererar öka, vilket i slutändan skulle leda till att 

den upplevda personal och tidbristen skulle kvarstå hos både de lokala samhället och hos 

poliserna (Lipsky 2010:33). Lipsky framhåller att desto mer tjänster närbyråkraterna levererar 

till allmänheten, desto mer förväntar sig allmänheten av dem i framtiden (Lipsky 2010:33). 

Genom denna teori så kan då den kroniska bristen av resurser ses som en form av 

normaltillstånd för närbyråkratierna då det enligt Lipsky i princip inte går att få tillräckligt 

med resurser. En annan förklaring till den upplevda bristen av resurser kan vara att det på 

vissa av de lokala poliskontoren är underbemannade. Då detta inte ingår i uppsatsens syfte 

eller i undersökningen så kan jag inte uttala mig med stöd av material, jag ser det snarare som 

ett inlägg för att bredda diskussionen. Det jag dock kan framhålla är att två av de kontor som 

medverkat gav via en kontaktperson information om att de lokala poliskontoret hade färre 

antal anställda mot vad som anges på lokala poliskontorets hemsida (Polismyndigheten i 

Stockholm län). 

Anders Sannerstedt skriver att det är en vanliga åsikt bland poliser, militärer, tulltjänstemän 

mfl. att de inte får tillräckligt med resurser för att kunna ombesörja de uppgifter fått tilldelade 

av politiker. Sannerstedt utvecklar med stöd av Lipskys teori om närbyråkrater att de högt 

satta målsättningar för verksamheten ofta får bedömas som riktmärken och ambitioner och 

inte som operationella mål som skall uppnås helt och fullt. Sannerfeldt menar att en bristande 

måluppfyllelse inte främst bör ses som ett implementeringsproblem (Sannerfeldt 2003:35-36). 

Det innebär att problemet med bristande resurser inte är ett implementeringsproblem utan att 

problemet snarare ligger i de för högt satta politiska målen, som i sin tur är ett uttryck för 

medborgarnas vilja.  
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Sannerfeldt skriver att tillämparen (närbyråkratern) nästan alltid har anledning att få mer 

resurser. De offentligtanställda strävar efter att arbeta i modernare och mer ändamålsenliga 

lokaler och skaffa sig modernare och effektivare utrustning och att genom att få mer resurser 

så kan de nå bättre resultat och samtidigt kan arbetsbördan för varje enskild tjänsteman 

minskas (Sannerfeldt 2003:36). Så trots att nästan hälften av de tillfrågade anser att de inte får 

tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitta arbete på ett bra sätt så anser jag att det finns 

teorier som kan förklara den upplevda bristen på resurser. Jag kommer att återkomma till 

bristen av resurser när jag diskutera implementeringen av de lokala poliskontoren. 

6.5 Implementeringen 
I teori avsnittet redogörs det för två perspektiv på styrning; top-down perspektivet och bottom-

up perspektivet. I bottom-up perspektivet utgår analysen från tillämparnas handlande. När 

tillämparens handlade ska analyseras så görs det utifrån tre stycken villkor, tillämparen skall 

förstå beslutet, genomföra beslutet samt vilja genomföra beslutet (Sannerfeldt 2003:29). Det 

är detta perspektiv som jag valt att diskutera implementeringen av de lokala poliskontoren 

utifrån. Anledningen till att jag valt bottom-up perspektivet är att jag i uppsatsen har utgått 

från närbyråkraternas handlade. 

Jag har valt ut de enkätfrågor som bäst mäter vilja, kunna, förstå hos poliserna. Den fråga som 

mäter "förstå" bäst är fråga 4, då frågade jag poliserna som de ansåg att det finns ett uttalat 

övergripande mål för satsningen på lokala poliskontor, 94,6% svarade "ja". Sannerstedt 

(2003:29) skriver i sin förklaringen av de tre aspekterna att förstå innebär att närbyråkraten 

den direkta styrningen ska vara entydig, och ett uttalat övergripande mål ses som en direkt 

styrning. Även fråga 3 är en indikator på "förstå"; Jag anser riktlinjerna för de lokala 

poliskontoren är? Här hade 91,7% indikerat att de ansåg att riktlinjerna var tydliga. Jag anser 

därför med stöd av dessa två svar att aspekten förstå är uppfylld.   

Den fråga som mäter "Kunna" är fråga 19a; om poliserna ansåg att de får tillräckligt med 

resurser för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt, där svarade 40% "ja", 11% svarade 

"ingen åsikt", 49% svarade "Nej". Även här så menar Sannerstedt (2003:29) att det andra 

villkoret ”kan” innebär att tillämparen har de resurser ifråga om lokaler, utrustning, teknik, 

personal, pengar och tid som krävs för att kunna genomföra beslutet.  Här svarade nästan 

hälften av respondenterna att de inte får tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt 

arbete på ett bra sätt, jag anser därför att det är tveksamt om det går att säga att aspekten 

"Kunna" är uppfylld. 
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Jag har även försökt att få "viljan" för att arbeta med förändringen. En fråga i enkäten handlar 

om polisernas inställning till satsningen på lokala poliskontor. Här har 81% kryssat för 

"mycket positiv", 19% hade kryssat för "mitten" och 0% hade kryssat för "mycket negativ". 

Även fråga 18; Anser du att ditt arbete på det lokala poliskontoret är viktigt för det lokala 

samhället mäter "vilja"; På den frågan hade 91,9% svarat "ja". Jag tolkar det därför som att 

aspekten "vilja" är uppfylld.  

Martin Innes (2007) och Abby Petersons (2010) beskriver tre aspekter för lyckad 

implementering av reassurance policing (Se teori avsnitt). Innes tre viktiga aspekter var: 

synliga, tillgängliga, familjära och effektiva poliser, markera mot ”signal brott” och allmän 

oreda (skadegörelse) som är nyckel till det lokala samhällets känsla av osäkerhet, den sista 

aspekten var att poliserna skapar hållbara lösningar genom involvering och samverkan med 

lokala aktörer och om möjligt den lokala allmänheten.  

Den första aspekten var att poliserna ska vara synliga, tillgängliga, familjära och effektiva 

denna aspekt mäts i frågorna 15a, 15b, 16 och 17. På fråga 15a gällande hur ofta de 

patrullerade till fots svarade 54,1 % varje arbetspass, 43,2% Ungefär vart annats arbetspass 

endast 2,7% svarade att de sällan patrullerade till fots. I fråga 15b  som gällde hur ofta 

poliserna eller deras kollegor patrullerar i bil svarade  94,6% att de patrullerade i bil varje 

arbetspass och 2,7%  svarade att de gjorde det ungefär vart annat arbetspass, 2,7% svarade att 

det sällan patrullerade i bil. Det ger en bild av att poliserna överlag är väldigt synliga i sina 

respektive områden. I fråga 16 och 17 som mäter hur tillgängliga och familjära poliserna är 

svarade 80,6 % att det kommer fram människor och talar med dem varje arbetspass. I fråga  

svarade 67,6% av poliserna att det de träffar människor de vet tillhör det lokala samhället 

varje arbetspass och 24,3% ungefär vart annat arbetspass. Svaren visar att poliserna överlag är 

tillgängliga för de lokala samhället. 

Den andra aspekten, som är att polisen ska markera mot ”signal brott” och allmän oreda 

(skadegörelse) och att det är nyckel till det lokala samhällets känsla av osäkerhet, mäts i 

frågorna 11 och 12. På fråga 11 frågade jag respondenterna hur tryggheten i deras område 

hade påverkats av införandet av de lokala poliskontoren, 89,2% trodde att det hade blivit en 

större trygghet och 10,8%  trodde att trygghet var oförändrad ingen trodde att tryggheten hade 

minskat. På fråga 12  gällande hur respondenterna trodde att skadegörelsen och andra brott 

som påverkade tryggheten hade förändrats svarade 68,6% att de trodde att den hade minskat 

och 31,4% trodde att den var oförändrad ingen av respondenterna trodde att den hade ökat. 
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Svaren visar att en stor del av poliserna anser att skadegörelsen och andra brott som påverkar 

tryggheten har minskat samt att de anser att tryggheten i det lokala samhället har ökat. 

Den tredje aspekten, som var att poliserna skapar hållbara lösningar genom involvering och 

samverkan med lokala aktörer och om möjligt den lokala allmänheten, mäts i frågorna 

13a,13b,14 och 17. På fråga 13a som gällde om poliserna ansåg att det fanns en samverkan 

med de privatpersoner som jobbar och/eller bor i området när det gäller att förebygga brott 

svarade 94,6% svarade Ja. På fråga 13b gällande om poliserna ansåg att det fanns en 

samverkan med företagare och verksamma i det lokala samhället svarade 81,1% Ja. Dessa 

svar påvisar att det finns en samverkan med lokala aktörer och den lokala allmänheten, vilket 

i sin tur ses som en långsiktig lösning. På fråga 14 svarade 86,5% av respondenterna att de 

anser att lokala aktörer hjälper till att bidra till ökad trygghet i det lokala området.  Detta visar 

att poliserna överlag ser positivt på samverkan med lokala aktörer. 

Sammanfattningsvis så anser jag att de tre aspekter för lyckad implementering av reassurance 

policing återfinns i Polisen satsning på lokala poliskontor i Stockholms län. 

 
7. Slutsats 
 
Hur upplever polisen sitt arbete med implementeringen av lokala poliskontor?  

• Kunskap om satsningen hos poliserna tillkommer delviss på informell väg. 

• Poliserna påvisar en positivt attityd till satsning och de tror att satsningen ger effekt. 

• Det finns en god samverkan mellan de lokala samhället och poliserna, poliserna är 

positiva till samverkan. Poliserna trodde att satsningen på lokala poliskontor hade en 

positiv inverkan på det lokala samhället. 

• Det finns en vardaglig kontakt mellan polisen och boende och verksamma i de lokala 

samhället. 

• Det går att urskönja en dubbelhet hos poliserna när der gäller den allt närmare 

relationen till medborgarna. Dubbelheten handlar att poliserna dels kommer närmare 

vanliga medborgare, men även kriminella individer. 

• Nästan hälften av de tillfrågade poliserna upplever att de inte får tillräckligt med 

resurser för att utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

81% av poliserna är positiva till satsningen på lokala poliskontor. De poliserna anser har varit 

svårast i förhållande till satsningen är att skapa kontakt med medborgarna och att lokal- och 
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personkännedom tar tid. Det som poliserna upplever har varit mest positiv med satsningen är 

det ökade förtroendet från medborgarna och den ökade lokal- och personkännedomen som de 

fått. 

Utifrån de tre aspekterna för implementering vilja, kunna och förstå så anser jag att aspekterna 

vilja och förstå kan anses vara uppfyllda i implementeringen. Aspekten kunna är tveksamt 

uppfylld, då nästan hälften av de tillfrågade ansåg att de inte får tillräckligt med resurser för 

att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt. Vad det gäller de tre aspekterna för lyckad 

implementering av reassurance policing som formulerats av Innes (2007) och Peterson (2010) 

så anser jag att samtliga av dessa tre aspekter återfinns i implementeringen av de lokala 

poliskontoren i Stockholm län. 

Vad det gäller vidare forskning så anser jag att det skulle vara intressant att i framtiden 

närmare undersöka det informella utbytet av information och kunskap på de lokala 

poliskontoret och hur detta yttrar sig samt  på vilka av de lokala poliskontoren som det 

förekommer och hur det kan tolkas. Det skulle även vara intressant att närmare undersöka den 

dubbelhet som gick att urskönja hos poliserna i närheten till medborgarna och se om detta är 

något som endast förekommer i visa områden eller om det är generellt för alla områden där 

det finns lokala poliskontor. 

Stämmer implementeringen av de lokala poliskontoren överens med polisens syfte för 

implementeringen?  

Polisen syfte med implementeringen var att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella 

nätverk och att polisen ska blir mer synlig i samhället i syfte att skapa trygghet genom att 

poliserna patrullerar i områden kring de lokala poliskontoren (Polismyndigheten i Stockholm 

län 2011). 73% av poliserna ansåg att ungdomsbrottsligheten hade minskat sedan införandet 

av de lokala poliskontoren och 27% ansåg att ungdomsbrottsligheten är oförändrad. 89,2 % av 

poliserna trodde att de boende kände en större trygghet sedan de lokala poliskontoren öppnade 

och 10,8% trodde att de boende kände en oförändrad trygghet. 54,1 % av poliserna angav att 

de patrullerar till fots varje arbetspass 43,2 % att de patrullerar till fots vart annat, 2,7% angav 

att de sällan patrullerar till fots. 94,6% av poliserna angav att de patrullerar med bil varje 

arbetspass 2,7% angav att de patrullera med bil vart annat arbetspass 2,7% angav att de sällan 

patrullerar med bil varje arbetspass. Med stöd av detta så anser jag att implementering av de 

lokala poliskontoren i Stockholm län stämmer överens med polisen syfte med satsningen på 

lokala poliskontor i Stockholms län. 
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Stort tack till... 
 

Eleverna på Polishögskolan i Stockholm som fyllde i provenkäten. 

Peter och Christina på Södermalmspolisen som hjälpte mig med kontakter och dela ut enkäter. 

Alla på polismyndigheten i Stockholm län som har hjälpt mig med att dela ut mina enkäter 
och lotsat mig vidare inom myndigheten. 

Alla poliser som medverkat i enkätundersökningen, tack för er tid. 

Slutligen ett stort tack till min handledare Kristina Lindholm!  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Provenkäten 
 

November 2011 

 

 

Hej! 

Denna provenkät utgör underlag till en C-uppsats som jag skriver i ämnet statsvetenskap på 
Södertörns Högskola. Uppsatsen handlar om satsningen som Polismyndigheten i Stockholm Län har 
gjort på lokala poliskontor på 27 platser i Stockholms län och hur poliserna som jobbar på de lokala 
poliskontoren har upplevt implementeringen av satsningen. 

Anledningen till att jag gör en provenkät är att kunna få en uppfattning om hur personerna i min 
målgrupp uppfattar enkätfrågorna som jag kommer att använda mig av, Enkäten är riktad till poliser 
som arbetar på de lokala poliskontoren och frågorna är utformande därefter. 

 Detta kan leda till att vissa utav frågorna kan vara svåra att svara på för er som inte jobbar på ett 
lokalt poliskontor, men jag ber er ändå att fylla i enkäten efter bästa förmåga, och lämna gärna 
kommentarer i slutet av enkäten!  

Efter jag har utvärderat resultaten från provenkäten kommer jag att dela ut en reviderad enkät till 
några poliser som jobbar på de lokala poliskontoren i Stockholms län. 

 Provenkäten är frivillig och du som svarar är helt anonym. Svaren kommer inte att redovisas 
individuellt utan tillsammans i tabeller och diagram. 

Uppsatsen kan komma att publiceras vid senare tillfälle och resultatet av provenkäten kommer då 
ingå i metod kapitlet. 

 

Tack på förhand! 

Har du frågor gällande enkäten kontakta då: 

Gustav Rålenius, Student Södertörns Högskola 

gustav01.ralenius@student.sh.se 

Handledare: 

Kristina Lindholm, Forskare SCORE Stockholms universitet 

Kristina.lindholm@score.su.se 

mailto:gustav01.ralenius@student.sh.se
mailto:Kristina.lindholm@score.su.se
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Bakgrundsfrågor 

 

Är du..?     Man 

     Kvinna 

 

Hur gammal är du?    ……….    (ange ålder) 

 

 

Hur många månader har du arbetat på det lokala poliskontoret? ……….. 

 

 

Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 

 

1. 

I hur hög grad kände du till satsningen på lokala poliskontoren innan du började arbeta där? 

I mycket hög grad I ganska hög grad    I ganska låg grad                Inte alls 

 

2. 

Hur väl anser du att du känner till satsningen med lokala poliskontor idag? 

Mycket väl      Ganska väl            Inte så väl             Inte alls 

 

3. 

Anser du att riktlinjerna för de lokala poliskontoren är..? (Markera på linjen) 

Tydliga-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otydliga 

4. 

Anser du att det finns ett uttalat övergripande mål för satsningen på lokala poliskontor? 

Ja        Vet ej                    Nej 
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5. 

Har utbildning eller kompetensutveckling om satsningen på lokala poliskontor genomförts vid din 
arbetsplats? 

Ja        Vet ej                     Nej 

 

6.  

Anser du att du har tillräckligt goda kunskaper om den typen av kriminalitet och problem som ni 
kan stöta på i ert arbete på det lokala poliskontoret? 

Ja        Vet ej                     Nej 

 

7. 

Tror du att det behövs ett lokalt poliskontor i det området där ni arbetar? 

Ja                                                                                 Ingen åsikt                     Nej 

 

8. 

Vad är din inställning till polismyndigheten i Stockholms Läns satsning på lokala poliskontor? 

Mycket positiv----------------------------------------------------------------------------------------------Mycket negativ 

 

9. 

Tror du att satsningen på lokala poliskontor kommer att leda till minskad brottslighet i Stockholms 
län? 

Ja                                                                                  Vet ej                     Nej 

 

 

 

 10. 

Hur tror du att ungdomsbrottsligheten har påverkats på ert område sedan det lokala poliskontoret 
öppnande? 
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Ökat                                                                       Oförändrad                                      Minskat 

 

11. 

Tror du att de boende i ert område känner en större eller mindre trygghet sedan det lokala 
poliskontoret öppnade?  

Större trygghet                                                  Oförändrad                     mindre trygghet 

 

12. 

Anser du att skadegörelsen och andra signal brott* har minskat sedan satsningen började i ert 
område? 

*Signal brott innebär brott som: våldsbrott, inbrott och skadegörelse som då skapar en hotfull stämning i det lokala 
samhället. 

Minskat                                                                   Oförändrat                   Ökat 

 

13. 

Anser du att det finns en samverkan mellan det lokala poliskontoret och personer som jobbar 
och/eller bor i området när det gäller att förebygga brott? 

Ja                                                                                   Vet ej                     Nej 

 

14. 

Anser du att andra lokala aktörer hjälper till att bidra till ökad trygghet i ert område? 

Ja                                                                                 Vet ej                                               Nej 

 

15. 

 Hur ofta patrullerar du eller dina kollegor i ert område? (Om du svarat ALDRIG hoppa över frågorna 16 och 17) 

Varje arbetspass                             Ungefär vart annat                           Sällan                                         Aldrig 

 

16. 

Hur ofta händer det att det kommer fram människor och pratar med dig när du patrullerar? 
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Alltid                                         Ibland Enstaka gång                                          Aldrig 

 

17. 

När du patrullerar, hur ofta träffar du människor som du vet tillhör det lokala området? 

Alltid                                         Ibland Enstaka gång                                          Aldrig 

  

18. 

Anser du att du får tillräckligt med resurser för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt? 

Ja                                                                                 Ingen åsikt                                               Nej 

 

19. 

Anser du att ditt arbete på det lokala poliskontoret är viktigt för det lokala samhället? 

 Ja                                                                                 Ingen åsikt                                               Nej
  

Dessa två sista frågor är öppna, besvara frågan med egna ord:  

 

20. 

Vad tycker du har varit det svåraste med att arbeta på det lokala poliskontoret? 

 

21. 

Kan du beskriva vad du har upplevt som positivt i relation till satsningen på lokala poliskontor?  

 

Lämna gärna kommentarer om provenkäten här: 
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Bilaga 2 - Enkäten 
 

November 2011 

 

 

Hej! 

Denna enkät utgör underlag till en C-uppsats som jag skriver i ämnet statsvetenskap på Södertörns 
Högskola. Uppsatsen handlar om satsningen som Polismyndigheten i Stockholms Län har gjort på 
lokala poliskontor på 27 platser i Stockholms län. 

Jag kommer att dela ut denna enkät till poliser som jobbar på de lokala poliskontoren i Stockholms 
län. Frågorna i enkäten kommer att handla om hur poliserna som arbetar på de lokala poliskontoren 
har upplevt implementeringen av satsningen och hur informationen som de har fått har varit.  

Enkäten är frivillig och du som svarar är helt anonym. Svaren kommer inte att redovisas individuellt 
utan sammanställda i tabeller och diagram. 

 

Om ni önskar så kommer ni att kunna få ta del utav resultatet av undersökningen, resultat kommer 
att redovisas den 20 januari 2012 på Södertörns högskola. Uppsatsen kan komma att publiceras. 

 

Tack på förhand! 

 

Har du frågor gällande enkäten kontakta: 

Gustav Rålenius, Student Södertörns Högskola 

gustav01.ralenius@student.sh.se 

Handledare: 

Kristina Lindholm, Forskare SCORE Stockholms universitet 

Kristina.lindholm@score.su.se 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

mailto:gustav01.ralenius@student.sh.se
mailto:Kristina.lindholm@score.su.se
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Är du..?     Man 

     Kvinna 

 

Hur gammal är du?    ……….    (ange ålder) 

 

 

Hur många månader har du arbetat på det lokala poliskontoret? ……….. 

 

 

Ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 

 

1. 

I hur hög grad kände du till satsningen på lokala poliskontoren innan du började arbeta där? 

I mycket hög grad I ganska hög grad    I ganska låg grad                Inte alls 

 

2. 

Hur väl anser du att du känner till satsningen på lokala poliskontor idag? 

Mycket väl      Ganska väl            Inte så väl             Inte alls 

 

3. 

Jag anser att riktlinjerna för de lokala poliskontoren är..? (Markera på linjen) 

Tydliga-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otydliga 

 

 

4. 

Anser du att det finns ett uttalat övergripande mål för satsningen på lokala poliskontor? 

Ja        Vet ej                    Nej 
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5. 

Har utbildning eller kompetensutveckling om satsningen på lokala poliskontor genomförts vid din 
arbetsplats? 

Ja        Vet ej                     Nej 

 

6.  

Anser du att du har tillräckligt goda kunskaper om den typen av brottslighet och problem som ni 
kan stöta på i ert arbete på det lokala poliskontoret? 

Ja        Vet ej                     Nej 

 

7. 

Tror du att det behövs ett lokalt poliskontor i det området där ni arbetar? 

Ja                                                                                 Ingen åsikt                     Nej 

 

8. 

Vad är din inställning till polismyndigheten i Stockholms Läns satsning på lokala poliskontor? 

Mycket positiv----------------------------------------------------------------------------------------------Mycket negativ 

 

9. 

Tror du att satsningen på lokala poliskontor kommer att leda till minskad brottslighet i Stockholms 
län? 

Ja                                                                                  Vet ej                     Nej 

10. 

Hur tror du att ungdomsbrottsligheten har påverkats på ert område sedan det lokala poliskontoret 
öppnande? 

Ökat                                                                       Oförändrad                                      Minskat 

 

11. 
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Tror du att de boende i ert område känner en större eller mindre trygghet sedan det lokala 
poliskontoret öppnade?  

Större trygghet                                               Oförändrad trygghet                                         mindre trygghet 

 

12. 

Hur tror du att skadegörelsen och andra signalbrott* har påverkats sedan satsningen började i ert 
område? 

*Signalbrott innebär brott som: våldsbrott, inbrott och skadegörelse som då allt skapar en hotfull stämning i det lokala 
samhället. 

Minskat                                                                   Oförändrat                   Ökat 

 

13a. 

Anser du att det finns en samverkan mellan det lokala poliskontoret och privatpersoner som 
jobbar och/eller bor i området när det gäller att förebygga brott? 

Ja                                                                                   Vet ej                     Nej 

 

13b. 

Anser du att det finns en samverkan mellan det lokala poliskontoret och företagare som är 
verksamma i området när det gäller att förebygga brott? 

Ja                                                                                   Vet ej                     Nej 

 

14. 

Anser du att andra lokala aktörer hjälper till att bidra till ökad trygghet i ert område? 

Ja                                                                                 Vet ej                                               Nej 

 

15a. 

 Hur ofta patrullerar du eller dina kollegor till fots i ert område? (Om du svarat ALDRIG hoppa över frågorna 16 

och 17) 

Varje arbetspass                             Ungefär vart annat                           Sällan                                         Aldrig 
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15b. 

Hur ofta patrullerar du eller dina kollegor med bil i ert område? 

Varje arbetspass                             Ungefär vart annat                           Sällan                                         Aldrig 

 

16. 

När du patrullerar till fots, hur ofta händer det att det kommer fram människor och pratar med 
dig? 

Varje arbetspass                             Ungefär vart annat                           Sällan                                         Aldrig 

 

17. 

När du patrullerar till fots, hur ofta träffar du människor som du vet tillhör det lokala området? 

Varje arbetspass                             Ungefär vart annat                           Sällan                                         Aldrig 

 

18. 

Anser du att ditt arbete på det lokala poliskontoret är viktigt för det lokala samhället? 

Ja                                                                                 Ingen åsikt                                              Nej 

 

19a. 

Anser du att du får tillräckligt med resurser för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt? 

Ja                                                                                 Ingen åsikt                                              Nej 

 

19b. Om NEJ, vilka resurser anser du saknas: 
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Dessa två sista frågor är öppna:  

20. 

Vad tycker du har varit det svåraste med att arbeta på det lokala poliskontoret? 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

Kan du beskriva vad du har upplevt som positivt i relation till satsningen på lokala poliskontor? 
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