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Abstract 

The Swedish Community Police officer
1
 - a step towards the citizen? 

Perceived resources, knowledge and support for a new police function. 

The purpose of this paper was to examine how the community police officers perceived their 

ability to carry out its mission. We also examined if their experiences could be confirmed by 

local police chiefs and municipal employees with collaborative/security responsibilities. This 

was examined through qualitative interviews to capture the interview participant's personal 

opinion and experiences around the topic. The main results show that the interviewees were in 

favor of the community officers personal expertise, mandate and empowerment to be able to 

lead the collaboration with external parties. Perceived negative conditions was mainly the lack 

of operational resources, but also of methodological support, statistics etc. from the police 

organization itself. Also the organizational culture within the police was perceived to have a 

negative impact with its hierarchy, rank system, as well as the perceived status of the 

proactive work methods. 

The study's main conclusions is that operational resources is a prerequisite for the investment 

in the community police to work. Priority on the crime preventive work must also be 

propagated to the entire organization, not just a dedicated resource. Professional support 

regarding methodological support and such should also be easily accessible.  

Keywords: Community Police, collaboration, prerequisites  

                                                 
1
 There is no good English translation of the Swedish concept of "Kommunpolis" that covers the same 

conditions and job description. Therefore, the term "Community Police officer" will be used instead, even 
though it does not match completely. 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kommunpolisen uppfattade sina 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Vi undersökte samtidigt om kommunpolisernas 

upplevelser kunde bekräftas av lokalpolischefer samt kommunanställda med 

samverkans/säkerhetsansvar. Detta undersöktes via kvalitativa intervjuer för att fånga upp 

intervjudeltagarens personliga åsikt och upplevelser kring ämnet. Huvudresultaten visar att 

intervjudeltagarna var positivt inställda till kommunpolisens personliga kompetens, mandat 

och handlingsutrymme för att kunna för att driva samverkan med externa parter. Upplevda 

negativa förutsättningar var främst bristen på operativa resurser, men även bristen på 

metodstöd, statistik m.m. inifrån polismyndigheten. Även organisationskulturen inom polisen 

upplevdes ha en negativ påverkan med sin hierarki, gradsystem samt synen på det proaktiva 

arbetet. Studiens viktigaste slutsatser är att operativa resurser är en förutsättning för att 

satsningen på kommunpoliser ska fungera. Prioriteringen på brottsförebyggande arbetet måste 

även spridas till hela organisationen och inte enbart vara en dedikerad resurs. Likaså måste 

metodstödet finnas lättillgängligt. 

Nyckelord: Kommunpolis, samverkan, förutsättningar 

  



 

 

Förord 

Vi som har genomfört denna studie vill tacka alla som deltagit i studien. Era synpunkter och 

tankar är viktiga, även om vi inte har möjlighet att ta upp alla enskilda tankar i detta arbete. Vi 

blev överraskade över hur många som ville delta i studien. Även ett stort tack till er som spred 

ordet vidare om denna studie, vilket gav fler intervjudeltagare och åsikter än vad som annars 

hade kunnat fångas upp. Det har varit intressant att höra allas tankar kring tolkningar, resurser 

och hur man ser på sin egen roll kring den stora polisreformen. Förhoppningen är att denna 

studie kan bidra till något slags förändring kring de faktorer som upplevs inte fungera som det 

är tänkt, och som därmed även påverkar kommunpolisens arbete och resultat negativt.  

Ett speciellt tack till studiens handledare Lars Dolmén för all vägledning och kloka ord, men 

även till Emma och Åsa som har korrekturläst och språkgranskat denna uppsats. 

Författarna ansvarar gemensamt för allt innehåll i denna studie, då allt har arbetats fram 

gemensamt. 

 

Andreas Reiman och Daniel Hall 

Stockholm 2017-05-22 
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Inledning  

”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande 

arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati” (Polisen, 2015, s.4). 

 

Sedan polisens stora omorganisation 2015 är detta grunden för polismyndighetens 

verksamhetsidé. En prioriterad satsning inom ramen för detta är lokalförankring och arbete 

efter lokala problembilder ute i respektive lokalpolisområde (SOU, 2014, s.10-11). Den nya 

polisreformen ska stärka den lokala närvaron och tillgängligheten genom att över hälften av 

de polisiära resurserna ska utgå från lokalpolisområdet. Detta innebär bl.a. att man utreder 

brott i det egna området, vilket skapar lokalkännedom och bättre kunskap om den lokala 

problembilden (Ibid.). Ett tydligt exempel på hur man vill öka medborgarinflytandet är arbetet 

med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som leds av kommunpolisen, där 

polismyndigheten och medborgarna tillsammans ska kunna påverka polisens arbete genom 

lokala lägesbilder och upplevda problem. Detta ligger sedan till grund för ett 

problemorienterat polisarbete (POP) där polisen bland annat arbetar efter det som invånarna 

upplever är prioriterat, men även efter det som polisens egna medarbetare ute på gatan 

upplever är ett problem genom ett medarbetardrivet perspektiv (Polisen, 2015, s.4-6).  

 

Polismyndighetens fokus på samverkan och medborgardialoger är inte enbart en arbetsmetod 

för att komma närmare medborgaren och därmed skapa engagemang och förståelse, utan även 

för att stärka den demokratiska processen. BRÅ (2016, s.2-3) skriver i sin rapport "En polis 

närmare medborgaren - ett kunskapsstöd i arbetet med medborgarlöften" att samverkan är en 

förutsättning för att skapa ett fortsatt socialt hållbart samhälle. Polisreformens långsiktiga 

målsättning är en ökad effektivitet med förbättrade resultat, där arbetet utförs närmare och i 

samverkan med medborgarna (SOU, 2014, s.12-13). 
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Bakgrund 

Kommunpolis är en polisiär funktion som är skapad för att driva det strategiska förebyggande 

och trygghetsskapande arbetet i samverkan med t.ex. kommun och lokalsamhället för 

polismyndighetens räkning (SOU, 2014, s.11). Det är bl.a. kommunpolisens uppgift att ta 

fram och ansvara för de löften som görs i medborgarlöften, samverkansöverenskommelser 

och andra externa samarbetsformer där de representerar sitt respektive lokalpolisområde 

(Ibid.). Det är dock värt att notera att kommunpolisen ska arbeta strategiskt, medan det 

operativa arbetet från polismyndighetens sida ska bedrivas av den nya funktionen 

områdespoliser samt inom den ordinarie ingripandeverksamheten (se bilaga 1: 

Uppdragsbeskrivning för kommunpolis samt bilaga 2: Uppdragsbeskrivning för 

områdespolis).  

Statens offentliga utredningar (SOU, 2015, s.17) slår fast att polisregionerna och deras lokala 

polisområden i stort ska drivas utifrån en liknande organisatorisk grundstruktur, vilket kan 

variera mellan de olika lokalpolisområdena. Under studiens gång har det under intervjuerna 

framkommit att funktionen som kommunpolis organisatoriskt sett har placerats inom 

lokalpolisområdets enhet för stöd och service (se bild 1), vilket även rymmer andra 

arbetskategorier som reception, vaktmästeri, planering och uppföljning m.m. som inte passar 

in i de övriga två enheterna "utredningar" och "ingripandeverksamheten". Detta innebär att 

kommunpolisen inte har något personalansvar och rent formellt inte heller är överordnad 

någon annan funktion eller har ett direkt mandat att styra över dessa resurser, som t.ex. 

ingripandeverksamheten eller områdespoliser. 

 

Bild 1: Organisation av lokalpolisområde (SOU, 2015, s.23-24) 

 

LPO Chef 

Stöd och Service Utredningar 
Ingripandeverksamhet/ 

Brottsförebyggande 
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I polisens interna uppdragsbeskrivning för kommunpolisen (se bilaga 1) finns bl.a. följande 

information om funktionen: 

"I uppdraget finns en stor frihet i att anpassa arbetssätt efter de förutsättningar som finns i 

varje enskild kommun. Som kommunpolis är man delaktig i framtagandet av 

samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och handlingsplaner". 

 

Detta sätter stor tillit till de enskilda kommunpolisernas brottsförebyggande och sociala 

färdigheter, men även till att de har tillgång till internt och externt stöd i form av 

metodhandböcker, studier, utbildningar m.m. gällande såväl arbetsmetoder som utvärdering. 

Förutsättningarna för varje lokalpolisområde och därmed även för den enskilde 

kommunpolisen gällande frågor som bemanning, kompetens, stöd och andra resurser kan 

skilja sig stort åt beroende på var i landet man arbetar. Landsbygden har t.ex. ofta längre 

avstånd mellan arbetsplatserna och mindre bemanning samt en annan problembild än en 

storstad, vilket är viktiga faktorer som kan påverka hur man upplever både sina mål och 

medel. 

Denna studie har identifierat tre nyckelfunktioner kring kommunpolisens arbete: 

kommunpoliser, lokalpolischefer och personer med samverkans/säkerhetsansvar inom 

kommunen. Intervjuer har skett med ett antal representanter ur varje nyckelfunktion där 

kommunpolisen har varit den primära målgruppen då det främst är deras upplevelser studien 

är intresserad av. Sekundärt har vi även intervjuat lokalpolischefer som styr över mandat och 

resurser samt personer med samverkans/säkerhetsansvar inom kommunen då de har ett tätt 

samarbete med kommunpolisen inom olika samverkansprojekt (BRÅ, 2016, s.2). 

Polisens nya arbetsmetodik som ska utgå ifrån ett lokalt problemorienterat polisarbete (POP) 

kan kopplas samman till flera kriminologiska arbetsmetoder och beprövade teorier där t.ex. 

"Community Policing" kan ses som en internationell föregångare. Polisens satsning på 

samverkan med dess mål och medel kopplas främst mot Cohen och Felsons (1979) 

rutinaktivitetsteori men även Hirschis (1969) teori om sociala band, eftersom båda dessa 

teorier återkommer inom såväl POP som Community Policing och därmed även i den nya 

polisorganisationens styrmodell. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur kommunpolisen uppfattar sina förutsättningar för 

att utföra det uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i arbetsbeskrivningen för funktionen. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna utgår från Brown och Scotts (2007, s.3) sex nyckelfaktorer som krävs för 

en lyckad implementering av problemorienterat polisarbete (POP), vilket i sig är en 

grundläggande och integrerad del i den nya polisorganisationens styrmodell. Denna studie 

använder sig dock av Brown och Scotts modell för att studera de upplevda förutsättningarna 

och därmed även implementeringen av funktionen kommunpolis utifrån samma 

nyckelfaktorer: 

 

Bild 2: Nyckelfaktorer för implementering av POP (Brown & Scott, 2007, s.3) 

Nyckelfaktor Förklaring                                                      

Intern Support Stöd inom organisationen: Metodstöd, mål, stöd av nyckelpersoner. 

Extern support Stöd utanför organisationen: Samhälle, kommun, media, andra partners. 

Ledarskap Mandat, befogenhet, styrning, möjligheten att påverka andra. 

Kommunikation Vad man gör och varför, bra kontakt med intressenter och samhälle. 

Resurser Tid- pengar och kvalitetskapital, även bilar, utrustning m.m. 

Bemanning Antal i tjänst, rekrytering, kvalité på personal, specialiserade grupper. 

 

Utifrån dessa nyckelfaktorer använder studien följande frågeställningar med ambitionen att 

dessa ska besvara syftet: 

 Upplever kommunpoliser att man har tillgång till rätt kunskap och stöd för sin 

uppgift? t.ex. utbildning, metodstöd och underlag.  

 

 Hur påverkar poliskulturer kommunpolisens arbete? 

T.ex. hierarki, grad och synen på preventivt/reaktivt arbete. 

 

 Hur påverkar polisens operationella resurser kommunpolisens strategiska arbete? 

 

 I kommunpolisens roll som samordnare för samverkan, upplever man att man når ut 

till rätt externa parter? 
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Förklaring av begrepp 

Nedan förklaras ett antal centrala begrepp som är vanligt förekommande när man studerar 

kommunpolisen. Dessa begrepp återkommer ofta inom litteraturen, metodstöden eller under 

intervjuerna i form av det intervjudeltagarna själva uttrycker.  

Kommunpolis 

Som tidigare nämnts är kommunpolisen en polisiär funktion som ska leda det strategiska 

arbetet med samverkan ut mot samhälle och kommun, vilket innebär att man fungerar som 

polisens kontaktperson utåt. Rent praktiskt ger detta kommuner, medborgare och andra 

externa parter en fast och tydlig kommunikationspunkt in i polismyndigheten (SOU, 2014, 

s.11). I kommunpolisens roll ska man vara delaktig i framtagandet av 

samverkansöverenskommelser och medborgarlöften, och dessutom vara ett led i att det lokala 

polisområdet kan leva upp till de åtaganden man tar på sig i samband med detta (Bilaga 1: 

Uppdragsbeskrivning för kommunpolis). Det strategiska arbetet innebär att man är med och 

planerar samt styr det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i det lokala 

polisområdet, både inom den polisiära ledningsgruppen och med sina samverkanspartners. 

Man tillhör dock inte den operativa resursen som sedan ska genomföra de åtaganden man 

kommer fram till. 

Områdespolis 

Begreppet områdespolis dyker upp som ett centralt begrepp inom samtliga av de genomförda 

intervjuerna. Denna polisiära funktion anses av många intervjudeltagare vara en kritisk 

funktion för kommunpolisens förutsättningar, vilket kommer diskuteras vidare under 

resultaten. Likt kommunpolisen arbetar dessa förebyggande och trygghetsskapande med 

kontakt- och förtroendeskapande arbete efter en lokalt framtagen problembild, med betoning 

på operativt arbete istället för det strategiska. Områdespoliserna ska bygga upp sin egen 

lokalkännedom, men även vara kända för områdets invånare som "deras" poliser. Man ska 

främst arbeta långsiktigt inom sitt eget område, och därmed inte ingå i 

ingripandeverksamheten eller kommenderingar i samma utsträckning som andra poliser i yttre 

tjänst (se bilaga 2: Uppdragsbeskrivning för områdespoliser). Målet är uppsatt till minst en 

områdespolis per 5000 invånare i utsatta områden (se bilaga 3: Beslut områdespoliser). 
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För att tydliggöra skillnaderna mellan kommunpolis och områdespolis kan man ställa 

respektive uppdragsbeskrivning mot varandra: 

 

Bild 3: Jämförelse av arbetsbeskrivningar för kommunpolis och områdespolis (Bilaga 1 och 2). 

 Kommunpolis Områdespolis 

Arbetsroll: Strategiskt arbete  Operativt arbete 

    

Huvuduppdrag: Driva polisens 
brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete i 
samverkan med kommun och 
övriga samhället. 

 
 
 
 
 

Arbeta med det lokala kontakt- 
och förtroendeskapande arbetet 
ute i samhället. Bli områdets 
kända polisansikten. 

 Delaktig i framtagandet av 
lokal problembild, 
samverkansöverenskommelser 
och medborgarlöften. 

 
 
 
 

Utveckla goda kunskaper om sitt 
område gällande problembild, 
personkännedom m.m. och bidra 
med detta under insatser i det 
egna området. 

 Vara ett led i att 
lokalpolisområdet kan leva 
upp till de åtaganden man tar 
på sig inom 
samverkansöverenskommelser 
och medborgarlöften. 

 
 
 
 
 
 

Bidra till att man genomför 
polisens åtaganden i 
samverkansöverenskommelser 
och medborgarlöften. 

 Utgöra en samordnande 
funktion som fungerar som 
polisens tydliga kontaktväg in 
till polismyndigheten för 
samverkanspartners och 
medborgare. 

 
 
 
 
 
 

Främst arbeta lokalt och inte ingå 
i den ordinarie 
utryckningsverksamheten i den 
mån det är möjligt. 

 Ska finnas med i 
lokalpolisområdets 
ledningsgrupp. 
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Ingripandeverksamheten/brottsförebyggande  

Ingripandeverksamheten/brottsförebyggande syftar till de poliser som driver det operativa 

arbetet i yttre tjänst, alltså den reaktiva ingripandeverksamheten. Dessa sitter ofta i polisbilar 

och svarar på olika sorters larm som kommer in via polisradion. Ingripandeverksamheten  

förkortas IGV/BF men kallas ibland även "112-poliser" av flera intervjudeltagare.  

Organisationskultur/poliskultur 

Granér (2004, s.35) beskriver polisorganisationens organisationskultur som informella 

värderingar, alltså sociala konstruktioner som har en historisk förankring och tradition. Man 

har en tydlig gräns på vilka som tillhör kulturen och vilka som står utanför, där dessa osynliga 

normer skapar en känsla av gemensamma värden, normer och perspektiv och förstärker 

polisernas sociala identitet. Detta leder även till generaliserade förklaringar och syn på t.ex. 

arbetssätt (Granér, 2004, s.38-39). Ett exempel på detta är t.ex. att polisorganisationen har en 

historiskt förankrad kultur som lyfter fram reaktivt polisarbete, samtidigt som proaktivt sådant 

får en lägre status (Ibid. s.33). 

Verksamhetsstyrning och analys 

Verksamhetsstyrning och analys är ett verksamhetsområde som ligger under rikspolischefens 

kansli. Enheten har som syfte att utveckla och säkerställa en fungerande intern styrning och 

process gällande verksamhetsplanering, uppföljning samt analys ut mot polismyndigheten 

(SOU, 2004, s.60). Det är hit lokalpolisområdena kan vända sig för att beställa underlag som 

t.ex. utvärderingar, statistik och liknande. Verksamhetsstyrning och analys förkortas VSA, 

men benämns endast som VA av samtliga intervjudeltagare. Studien kommer därför att i 

fortsättningen använda den senare förkortningen.  

Medborgarlöften 

Framtagandet samt uppföljningen av medborgarlöften är en central del i kommunpolisens 

arbete samt i polismyndighetens styrmodell. Genom ett lokalt problemorienterat polisarbete, 

kommunikation och samverkan med lokalsamhället och dess invånare ska man arbeta efter 

det som medborgarna upplever vara prioriterat. Resultatet ska vara årliga skriftliga löften som 

tydligt visar vad de upplevda problemen är, samt vilka åtgärder polisen och ev. andra 

samarbetspartners ska vidta mot detta. Medborgarlöften är ett medel som ska föra polisen 

närmare medborgarna då de ska kunna påverka hur och var man arbetar, med målet att öka 

tryggheten, minska brott och öka förtroendet för polisen (BRÅ, 2015, s.9).  
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Samverkansöverenskommelser 

Samverkansöverenskommelser kan ses som ett delmoment i medborgarlöftena, och bygger på 

en gemensamt framtagen lokal problembild mellan lokalpolischefen, kommunansvarige och 

ev. andra samarbetspartners. I samverkansöverenskommelsen ska fokusområden samt 

problem- och orsaksanalys finnas, vilket sedan ska ligga till grund för fortsatt samverkan, men 

även som underlag för det kommande medborgarlöftet (Polisen, 2015, s.7). 

Bild 4 från Polisens (2015, s.5) metodstöd för samverkan och medborgarlöften illustrerar hela 

arbetsprocessen med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften tydligt, och visar 

samtidigt på hur pass stort och komplext det arbetet kan vara. 

Bild 4: Arbetsprocessen med medborgarlöften (Polisen, 2015, s.5) 

 

 

Som visas i ovanstående bild ingår problemorienterat polisarbete i processen med att ta fram 

samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. POP, vilket beskrivs utförligare under 

tidigare forskning, och hela ovanstående process har likheten att båda bygger på att ta fram en 

lokal lägesbild med såväl problembeskrivning och orsaksanalys. Skillnaderna är att processen 

med medborgarlöften bygger på medborgarnas perspektiv på vad man ska arbeta mot, samt 

hur man ska arbeta mot detta genom samverkan. Problemorienterat polisarbete bygger mer på 

polisens egen bild av vad man ska arbeta mot, vilket kan skilja sig åt mot samhällets. 
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Disposition 

Studien inleder med att presentera kommunpolisen med dess mål och medel. Därefter tas 

studiens syfte och frågeställningar upp. Sedan förklaras studiens relevanta begrepp och 

termer, följt av tidigare forskning relevant för kommunpolisen arbete. 

Studiens teoretiska perspektiv samt genomförande presenteras sedan i form av metod och 

tillvägagångssätt. Därefter följer en diskussion om studiens validitet, reliabilitet och etiska 

ställningstaganden.  

Slutligen följer en diskussion och presentation kring studiens resultat och analys kopplat till 

tidigare forskning och relevanta kriminologiska teorier. Detta resulterar i en slutsats och 

förslag på vidare forskning. 

  



 

10 

 

Tidigare forskning 

Då begreppet samt införandet av kommunpolis är helt nytt i Sverige saknas det nationell 

forskning och studier i det specifika ämnet (BRÅ, 2016, s.6). Utgångspunkten har istället varit 

de metodstöd som finns i ämnet för att se vilken vetenskaplig litteratur som ligger till grund 

för denna satsning, och för att spåra originalkällorna samt deras resultat som sedan används 

som komplement till den övriga litteraturen och vetenskapliga artiklarna. Den hänvisade 

litteraturen och studierna benämnda i metodstöden och liknande blev till viss del funnen via 

Google Scholar då information kring specifika studier eller författare bara var att söka efter, 

då mycket av den internationella polisforskningen ligger öppen på internet. Här hittades t.ex. 

de vetenskapliga litteraturstudierna "Community engagement in policing" av Myhill (2006) 

samt "Neighbourhood policing: Past, present and future" av Longstaff, Willer, Chapman, 

Cznaromski och Graham (2015) som noggrant går igenom såväl implementering som resultat 

av sina metoder. Alla valda studier och rapporter kontrollerades så att dessa var granskade och 

godkända för att säkerställa kvalitén på innehållet, samt att dessa var aktuella. 

Relevanta vetenskapliga studier söktes upp via sökmotorn Discovery. Kriterierna som angavs 

var att studien skulle vara peer-reviewed, tillgänglig i fulltext samt att den inte skulle vara mer 

än 15 år gammal. Sökorden som används var "Problem-oriented policing results" och 

"Community Policing effectiveness". Dessa sökord använder dels då studien identifierade 

dessa två teorier/metoder som grundstenar i den nya polisorganisationen och kommunpolisens 

arbete. Därmed ville studien även ta del av eventuellt positiva och negativa resultat av de 

internationella studierna. Sammanfattningen lästes igenom för att styrka relevansen för denna 

studie. Detta skedde bland de första 20 resultaten av varje sökord varpå fyra studier ur 

respektive arbetsmetod valdes ut för en djupare granskning. Av dessa totalt åtta studier 

exkluderades sex stycken, då dessa var begränsade till ett enskilt projekt, område, var för 

avlägset geografiskt sett med helt andra sociala förutsättningar, eller då de inte innehöll någon 

utvärdering av ett långsiktigt resultat.  

De två vetenskapliga artiklar som valdes ut för att gå vidare med var "The implications of 

Community Policing for police - citizen relationships" av De Vries och Van der Hooft-van der 

Zijl från 2007 då denna behandlar Community Policing i Nederländerna. Den tar även upp de 

långsiktiga såväl som kortsiktiga resultaten av implementeringen av Community Policing. 

Den andra studien som valdes ut var "Is Problem-Oriented policing effective in reducing 

crime and disorder?" av Weisburd, Telep, Hinkle och Eck från 2010 då den innehåller en 

systematisk genomgång av över 5500 artiklar och rapporter för att finna statistiskt signifikanta 
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studier och resultat, vilket var ett bra komplement till de forskningsresultat som fanns inom 

den övriga tryckta litteraturen. 

Även handledaren för denna studie har varit behjälplig med att ta fram litteratur genom att 

rekommendera ledande forskare inom aktuellt område, samt att tipsa om tryckt litteratur som 

t.ex. Weisburd och Bragas (Red.) "Police innovation" (2008) som rekommenderas för de som 

vill lära sig mer om olika polisiära arbetsmodeller, då den på ett tydligt och enkelt sätt går 

igenom såväl fördelar som nackdelar av olika polisiära metoder. 

Bakomliggande teori/metod i den internationella forskningen 

För att bättre förstå vilka resultat man vill uppnå med polismyndighetens nya arbetsmodell 

gällande lokalförankring och arbete efter lokala problembilder ute i respektive 

lokalpolisområde (SOU, 2014, s.10-11) och därmed även vad den nya funktionen 

kommunpolis innebär, måste man titta på de vetenskapliga arbetsmodeller och teorier som 

ligger till grund för denna satsning. Genom att granska vad metoder och teorier innebär samt 

vad de har gett för resultat kan man få en bättre bild av vad man kan förvänta sig i Sverige. 

Detta gäller även vad som krävs i form av resurser, kunskap och arbetsmetoder för att en 

implementering av t.ex. kommunpoliser ska uppnå samma resultat som i de internationella 

studierna. Vilka medel används för att nå vilka mål, och hur väl stämmer intervjudeltagarnas 

upplevelser in i detta? 

Problem-Oriented Policing 

Problem-Oriented Policing, förkortas POP, har växt fram som en av de mest använda 

polisstrategierna av bl.a. USA och inom internationell polisforskning (Weisburd, Telep, 

Hinkle, & Eck, 2010, s.141). Den bygger på grundantagandet att upprätthållandet av lag och 

ordning inte är polisens enda uppgift, utan att det snarare ska ses som en av många medel för 

att uppnå de utpekade målen (Scott & Kirby, 2012, s.4 samt Eck, 2008, s.118). POP 

omdefinierar det traditionella reaktiva polisarbetet och introducerar istället en tydligare 

koppling till forskning för att komma åt orsakerna till ett problem och förhindra att 

brottslighet uppstår (Eck, 2008, s.117-119 samt Weisburd et.al, 2010, s.140). Man bör ta vara 

på de lokala resursernas kunskap om konflikter, individer och bakgrund för att använda dessa 

när man analyserar samt tar fram en arbetsplan mot den lokala brottslighetens orsaker (Scott 

& Kirby, 2012, s.4). POP syftar till att ge användaren verktyg för att analysera, studera och 

söka mönster bland alla typer av oönskat beteende som polisen får hantera i sin 
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yrkesutövning, för att finna effektiva och framförallt preventiva insatser mot detta (Scott & 

Kirby, 2012, s.6). Detta sker stegvis med hjälp av SARA-modellen (Scanning, Analysis, 

Response, Assessment) (Clarke & Eck, 2006, s.26 samt Weisburd et.al, 2010, s.141) som 

vägleder med fokus på just analys och problemlösning för att komma åt orsakerna bakom 

problemet, även om det övriga samhället är en viktig samarbetspartner till detta (Scott & 

Kirby, 2012, s.50).  

En kritik mot allt detta är att en problemorienterad analys kan vara svår att genomföra fullt ut 

även om både Eck (2008, s.127) Weisburd och Braga (2008, s.134-135 samt 145) menar att 

någon form av "POP light" är bättre än att inte använda sig av POP alls. Man kan med andra 

ord inte förvänta sig att varje enskild polis i yttre tjänst ska kunna genomföra djupa analyser 

och utvärderingar efter SARA-modellen i sin dagliga yrkesutövning. Weisburd och Braga 

(2008, s.148-149) föreslår istället att man ska tillåta "POP light" versioner i yttre tjänst då 

dessa verkar ge resultat, medan den tyngre och noggrannare SARA-modellen ska användas 

högre upp inom organisationen med akademiker och andra samarbetspartners lämpade för 

syftet (Ibid.). 

Effekter av Problem-Oriented policing 

POP kan användas av en hel organisation såväl som av den enskilde polismannen i 

patrullerande tjänst. Det blir därför svårt att mäta specifika insatser samt att särskilja om det är 

just POP-metodiken eller specifika individer som påverkar resultaten eftersom flera typer av 

interventioner ofta pågår samtidigt och överlappar varandra i olika mån (Weisburd et. al, 

2010, s.142-143). Som exempel kan tas att Problem-oriented Policing är en viktig komponent 

inom Community Policing (De Vries & Van der Hooft-Van der Zijl, 2003, s.1026). Scott och 

Kirby (2012, s.5) samt Brown och Scott (2007, s.2) menar därmed att det inte med säkerhet 

går att lägga fram empiriska bevis för att metoden är lyckad i sig då den är svår att urskilja 

och isolera. Weisburd et.al. (2010, s.162-164) menar däremot att POP är en lovande metod för 

att bemöta brottslighet och asocialt beteende, då de finner statistiska bevis i en positiv riktning 

när POP implementeras fullt ut, även om det är svårt att peka på POP som enskild faktor. 
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Community Policing 

Community Policing (CP) är en arbetsmetod som bäst definieras genom sin strävan efter att 

utveckla olika samarbeten med parter utanför de statliga myndigheterna, som t.ex. 

medborgare, föreningar och andra aktörer som representerar samhället (Skogan, 2008, s.27-28 

samt De Vries & Van der Hooft-Van der Zijl, 2003, s.1026). Community Policing omfattar 

ofta flera områden och invånare i ett område som är målet för en insats, vilket är svårt att 

tydligt avgränsa jämfört med ett fast kvarter eller bostadsområde (Longstaff, Willer, 

Chapman, Cznaromski & Graham, 2015, s.29). Inom det traditionella reaktiva polisarbetet 

kommer invånare enbart i kontakt med polisen vid nödsituationer eller i samband med brott. 

Community Policing kräver därmed nya kommunikationskanaler samt resurser för att möta 

upp samhället och dess upplevda problem. Man måste även kunna levera ett effektivt svar 

eller insats (Skogan, 2008, s.28-29) vilket bygger på att hela polisorganisationen utvecklar en 

mer kvalitetsorienterad verksamhet jämfört med en kvantitativ "pinnjakt" (De Vries & Van 

der Hooft-Van der Zijl, 2003, s.1018). Här behövs med andra ord någon som kan agera som 

kontaktperson mellan polismyndigheten och samhället och som finns ute i området med 

kontakter, kunskaper och bakgrundsinformation (Ibid., s.1026). Tanken med Community 

Policing är helt enkelt att lokala problem ska lösas i samverkan mellan polis och 

lokalsamhället genom t.ex. riktad fotpatrullering, möten och dialoger för att även engagera 

medborgarna (Longstaff et.al, 2015, s.29-30). Detta är även ett medel för att höja förtroendet 

och anseendet för polisen bland allmänheten vilket ska leda till ett ökat samarbete och 

engagemang hos medborgarna (Skogan, 2008, s.31-32). De Vries och Van der Hooft-Van der 

Zijl (2003, s.1023) menar här att polisens anseende och förtroende ökar när polisen använder 

sin makt i enlighet med det som önskas och förväntas av samhället. Man måste dock vara 

medveten om de risker detta kan medföra, då samhället och medborgarnas krav på polisen 

även ökar då man upplever att man får gehör för sina upplevda problem (Mastrofski, 2008, 

s.46). Detta kräver resultat, och att man levererar det som utlovas då samhället sedan bedömer 

polisen utifrån dessa resultat (Ibid.). 

Community Policing kan användas på olika sätt och kan även benämnas med olika namn t.ex. 

Neighbourhood Policing som ett mindre och tydlig avgränsat område jämfört med 

Community Policings större och mer diffusa område. Även metoderna kan skilja sig åt där 

vissa fokuserar mer på närheten till medborgaren andra mer på samverkandelen. Två av dessa 

metoder redovisas kort nedan då det är värt att känna till dessa. Denna studie väljer dock att i 

fortsättningen att enbart använda benämningen Community Policing. 
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Neighbourhood Policing  

Neighbourhood policing används för att få polisen att arbeta närmare medborgaren i mindre 

och mer tydligt geografiskt avgränsade områden än i Community Policing, bl.a. genom att 

arbeta efter lokala problembilder i t.ex. ett specifikt kvarter eller stadsdel (Quinton & Morris, 

2008, s.1). Genom samverkan mellan polis, lokalsamhället och medborgarna vill man nå flera 

mål: Ökat förtroende för polisen och en minskning av brottslighet samt annat oönskat 

beteende som medborgarna anser vara viktigt. I detta fall skedde det genom att man riktade 

resurser specifikt dedikerade till projektet där personal fick arbetsuppgifter som t.ex. 

samverkansmöten, Hot-spot-patrullering och att söka kontakt med medborgarna i det lokala 

området (Ibid.). Hot -spot patrullering innebär att man identifierar ett litet geografiskt område 

som är påverkad av brottslighet och sedan aktivt arbetar i det området (Scott & Kirby, 2012  

s.7) En studie från Nederländerna (De Vries & Van der Hooft-Van der Zijls, 2003, s.1025-

1026) visar på hur svårt det kan vara att särskilja Community Policing från Neighbourhood 

Policing. Här har man delat in arbetsområdet i kvarter, med speciella kvarterspoliser i varje 

område som arbetar proaktivt med bl.a. samverkan genom lokal kännedom och problembild. 

Detta stämmer helt överens med Quinton och Morris (2008, s.1) definition av Neighbourhood 

Policing, trots att man i den aktuella studien benämner arbetsmetoden som endast 

"Community Policing" (De Vries & Van der Hooft-Van der Zijls, 2003, s.1025). 

Quinton och Morris (2008, s.2) identifierade tre kritiska punkter som krävdes för att nå 

framgång med neighbourhood policing:  

1. Frekvent synlighet där dessa dedikerade resurser är ute tillsammans med 

lokalsamhället och upprätthåller social kontroll. 

2. Ett engagerat lokalsamhälle som nås genom att polisen identifierar och effektivt 

hanterar de brott och asociala beteende som det lokala området ser som viktigt.  

3. Problemlösning genom att polis, lokalsamhälle och andra aktörer tillsammans arbetar 

för att förbättra livskvalitén och säkerheten i det lokala området. 

Community Engagement 

Arbetsmetoden Community Engagement ser på samverkan mellan polisen och samhället 

genom att utgå från medborgarperspektivet där man fokuserar på de informella 

kontrollmekanismerna i ett samhälle (Myhill, 2006, s.1-2). Sett ur detta perspektiv är det ett 

engagerat samhälle som påverkar relationen med polisen samt målet att minska brottsligheten 

och annat asocialt beteende (Ibid.). 
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Effekter av Community Policing 

Community Policing omfattar arbetsmetoder som sätter fokus på samverkan med 

lokalsamhället och dess medborgare i olika mån med målet att bl.a. förbättra den upplevda 

känslan av trygghet (De Vries & Van der Hooft-Van der Zijl, 2003, s.1026-1027). Att arbeta 

på detta sätt har brett stöd genom internationella studier där flera positiva resultat har 

uppnåtts. En generell sammanfattning visar på följande resultat (BRÅ, 2016, s.6-7 samt 

Myhill, 2006, s.3 och Mastrofski, 2008, s.56): 

Bild 5: Empiriska bevis av Community Policing 

Typ av effekt Resultat 
Minskad brottslighet Svagt positivt resultat 

Minskad ordningsstörning Ganska starka positiva resultat 

Ökad känsla av trygghet Relativt starkt positiva resultat 

Ökad relation/anseende till polisen Starkt positivt resultat 

Ökat samhällets kollektiva förmåga Bevis saknas 

Ändrat den enskilda polisens attityd Relativt starka positiva bevis 

Ändrat den enskilda polisens beteende Blandade resultat 

 

De Vries & Van der Hooft-Van der Zijl (2003, s.1029-1030) visar att personer som arbetar 

med Community Policing i Nederländerna tenderar att överskatta den positiva effekt deras 

arbete har, då effekten uppfattas lägre hos medborgarna. Detta kopplas till att medborgare 

fortfarande har uppfattningen att polisen främst ska arbeta reaktivt, och inte proaktivt (Ibid.). 

Man menar även att kopplingen mellan minskad brottslighet och ökat anseende hos polisen är 

två skilda ting, där den senare påverkas av i vilken grad och utsträckning arbete sker i det 

lokala området (De Vries & Van der Hooft-Van der Zijl, 2003, s.1034). 

Koppling till denna studie 

Den internationella forskningen kring POP och Community Policing visar att effekterna är 

beroende av i vilken mån och utsträckning dessa implementeras. Problemorienterat 

polisarbete är dock en grund i den nya polisorganisationen som ska utföras på varje 

lokalpolisområde, samt av kommunpoliser inom ramen för t.ex. medborgarlöften. POP är 

även en viktig integrerad del inom Community Policing (De Vries & Van der Hooft-Van der 

Zijl, 2003, s.1026). Om man ser på vilka medel dessa teorier använder för att nå sina mål, 

sammanfaller dessa väl med mål och medel för kommunpolisen: Att arbeta mot den lokala 

problembilden genom t.ex. ökad samverkan med samhället och andra aktörer för att minska 

brottsligheten och öka tryggheten i samhället (SOU, 2014, s.11).   
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Teoretiska perspektiv  

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från kritisk realism gällande hur man betraktar all data och information 

som framkommer under intervjuerna. Kritisk realism bygger på att det finns en universell 

verklighet men att den ständigt förändras när människor interagerar med den (Bhaskar, 2005). 

Denna utgångspunkt skiljer på strukturer och processer, där strukturer avser de fenomen eller 

ramar som existerar utan individens inblandning, och processer avser hur förändringar kan ske 

när individen interagerar med dessa fenomen (Ibid.).  

Denna studie bygger på intervjuer av ett antal personer med direkt erfarenhet av 

kommunpolisens arbete från olika kommuner i Sverige, där deras upplevda förutsättningar i 

form av kunskap, stöd och resurser i relation till arbetsbeskrivningen och uppdraget är central. 

I detta kan man identifiera det som Bhaskar (2005) kallar strukturer eller ramverk, men även 

hans referenser till processer kan ses i kommunpolisernas egna tolkningar av 

arbetsbeskrivningen och deras förutsättningar utföra sitt uppdrag. Studien behandlar alltså hur 

ett satt ramverk tolkas och upplevs av olika individer med skilda erfarenheter och som verkar 

i olika kontexter.  

Man kan även argumentera för att man skulle kunna använda sig av en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt, vilken ser på all data och information ur ett annat 

perspektiv. Socialkonstruktionism utgår från att det inte finns någon universell verklighet, 

utan att denna skapas genom t.ex. kultur, språk eller när någon interagerar med dessa fenomen 

(Burr, 2015, s.1-5). Det socialkonstruktionistiska perspektivet valdes bort till förmån för 

kritisk realism, då studien identifierar kommunpolisens arbetsbeskrivning samt 

polismyndighetens organisationsstruktur och hierarki som strukturer; en verklighet som 

existerar utan kommunpolisens inblandning, men som ändå ska tolkas och följas av dessa. 

Kriminologiska teorier 

Studien utgår från Cohen och Felsons (1979) rutinaktivitetsteori då denna är en viktig 

komponent inom bl.a. POP och Community Policing, men även då denna är tydlig att relatera 

och koppla resultat till inför analysen. Polismyndigheten kan ses som en kapabel väktare, men 

kommunpolisen ska genom samverkan påverka samhällets strukturer och på så sätt skapa fler 

kapabla väktare och minska lämpliga objekt. Arbetsmetoderna inom POP och Community 

Policing bygger mycket på samverkan med det övriga samhället, varpå Hirschis (1969) teori 
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om sociala band även inkluderas. Även här ska kommunpolisen genom sitt arbete stärka 

banden mellan lokalsamhället och polisen för att minska en individs benägenhet att begå 

brott. Eftersom syftet med studien är att studera kommunpolisens upplevda förutsättningar 

kan dessa teorier hjälpa till att validera effekter av deras upplevda starka respektive svaga 

sidor av sin yrkesroll. Detta avhandlas i respektive del för analys och diskussion. 

Sociala band 

Hirschi (1969) menar att nyckeln för att kunna påverka människor att hålla sig på rätt sida av 

lagen ligger i dennes band till samhällets normer och värderingar, och att man genom att 

stärka dessa s.k. band också minskar risken att individer begår brott. Hirschi (1969) har 

identifierat fyra element som påverkar en individs benägenhet att begå brott. Det första 

elementet benämns som anknytning. Här menar Hirschi att individers anknytning till sin 

omedelbara närhet, såsom föräldrar och vänner och deras värderingar, har stor inverkan på 

dennes egna värderingar och således också kan påverka individens benägenhet att begå brott. 

Det andra elementet åtaganden innefattar individens investering i ett hederligt liv såsom 

utbildning, karriär eller andra åtaganden av konformativ karaktär, vilket syftar på att 

åtaganden som ska få en individ ska rätta sig efter omvärldens normer och regler. Tredje 

elementet är delaktighet och innefattar en individs engagemang i konformativa aktiviteter, 

t.ex. skola, arbete och föreningar. Fjärde elementet benämner Hirschi som övertygelse, och 

här menar han att en individs övertygelse om samhällets moraliska värderingars legitimitet 

också påverkar dennes benägenhet att begå brott (Ibid.). 

Rutinaktivitetsteorin       

Cohen och Felson (1979) argumenterar med sin rutinaktivitetsteori att tre faktorer måste vara 

uppfyllda för att ett brott ska kunna begås. Dessa faktorer är (1) ett lämpligt offer, (2) en 

motiverad förövare och (3) avsaknaden av kapabla väktare. För att kunna förebygga att brott 

sker behöver man eliminera en av de ovan nämnda faktorerna. Cohen och Felson (1979) 

menar också att brottsligheten är starkt sammanbunden med samhällets strukturer och 

människors vardagliga rutiner, d.v.s. att det i dessa strukturer och rutiner skapas 

förutsättningar för brott.  Med detta vill Cohen och Felson (1979) säga att brottslighet inte 

endast ligger i en individs beteende, utan att även samhällets strukturer och individers dagliga 

rutiner och behov bidrar till att brott begås. För att man ska ha möjlighet att påverka 

brottsligheten behöver man därför se på den ur ett samhällsperspektiv, alltså hur man kan 

påverka uppkomsten av brottstillfällen genom att kunna eliminera en av de ovan nämnda 

faktorerna (Ibid.).   
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Brottstriangeln/Problemanalystriangeln 

Inom polisens olika styrdokument och metodstöd för det brottsförebyggande arbetet hänvisar 

man till en modell som kallas Brottstriangeln eller Problemanalystriangeln (Polisen, 2015, 

s.27 samt Clarke & Eck, 2006, s.30). Polisens brottstriangel utgår från Cohen och Felsons 

(1979) rutinaktivitetsteori med sina tre förutsättningar som måste finnas för att ett brott ska 

ske, men utökar denna med mer information och möjligheter för tidigare insatser genom att 

skapa ytterligare kontrollpunkter för insatser utöver de ursprungliga tre förutsättningarna 

(Clarke & Eck, 2006, s.30). Ett exempel är att istället för att bara se på t.ex. ett potentiellt 

brottsobjekt/lämpligt objekt kan man genom brottstriangeln även arbeta förebyggande genom 

brottsobjektets beskyddare, vilket t.ex. kan vara en ägare, butiksanställd eller kommun. Om 

man vill påverka en kriminellt motiverad person genom rutinaktivitetsteorin ser man på en 

direkt orsak kopplat till den personen. Genom brottstriangeln kan man istället försöka påverka 

individen indirekt i förebyggande syfte genom ”övervakaren” som kan vara föräldrar, 

umgänge och liknande. När studien nämner rutinaktivitetsteorin kan man därför som polis 

istället relatera till brottstriangeln. En jämförelse mellan dessa finns illustrerad nedan (bild 6) 

för att förtydliga likheter och skillnader. 

 

Bild 6: Rutinaktivitetsteorin (Felson, 1979) jämfört med Brottstriangeln (Clarke & Eck, 2006, s.31) 

 Rutinaktivitetsteorin                Brottstriangeln 

 

  

Motiverad 
förövare 

Lämpligt 
objekt 

Brott 

Avsaknad 
av kapabla 

väktare 
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Kommunpolisens kopplingar till valda teorier 

Rutinaktivitetsteorin är ofta hänvisad till som arbetsmetod enligt polisens egna styrdokument, 

vilket gör den relevant även för denna studie. Cohen och Felson (1979) menar som sagt att 

brottstillfällen är starkt förknippade med strukturer i samhället, t.ex. människors rutiner. Detta 

går att koppla till kommunpolisens arbete med att förändra samhällsstrukturerna genom 

samverkan för att förebygga uppkomsten av brottslighet (SOU, 2014, s.11). Genom sitt 

strategiskt förebyggande arbete och samverkan uppmuntrar man t.ex. fler externa aktörer att 

agera som kapabla väktare som t.ex. fritidsledare, nattvandrare, näringsidkare m.m. Genom 

samverkan och informationsutbyte ska man även använda sig av en lokal lägesbild (inom 

ramen för POP) för att identifiera grundläggande orsaker till brottslighet och bryta den 

trenden, inom t.ex. skola eller andra relevanta organisationer/grupper då man kan se dessa 

platsansvarige som ett exempel på brottstriangelns övervakare (Ibid.). 

Kommunpolisens arbetsbeskrivning har stora likheter med definitionen av Community 

Policing, nämligen genom sin strävan att utveckla olika samarbeten med parter utanför de 

statliga myndigheterna (Skogan, 2008, s.27-28 samt De Vries & Van der Hooft-Van der Zijl, 

2003, s.1026). Arbetsmetoder som ligger i linje med Hirschis (1969) sociala band är t.ex. 

medborgarlöften och samverkansöverenskommelser där polisen bland annat arbetar efter det 

som invånarna upplever är prioriterat (Polisen, 2015, s.4-6). Polisens arbete med att komma 

närmare medborgaren genom att skapa engagemang och förståelse ökar även förtroendet för 

polisen (BRÅ, 2015, s.9) vilket går att koppla till Hirschis (1969) fjärde element: övertygelse 

om maktens legitimitet. Detta innebär att en individs benägenhet att begå brott minskar om 

denne upplever statens moraliska värderingar som legitima. 

För att koppla detta till studiens frågeställningar handlar det om i vilken mån kommunpolisen 

upplever sina förutsättningar för att utlova resurser eller insatser för det som framkommer i 

t.ex. medborgarlöften. Detta påverkar i sin tur förtroendet inom samverkan. I avsaknad av 

polisiära resurser ska de stärkta sociala banden och samhällets kapabla väktare ha en 

brottsförebyggande effekt. 
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Metod  

Datainsamlingsmetod 

Denna studie utgår ifrån en kvalitativ datainsamlingsmetod. Detta innebär att den insamlade 

datamaterialet bygger på ett mindre antal djupintervjuer (Bryman, 2011, s.206). Dessa 

djupintervjuer skedde under 40 till 60 min långa personliga möten med respektive 

intervjudeltagare där denne själv bestämt plats. Syftet med detta var dels att få personen att 

känna sig bekväm och säker nog för att våga uttrycka eventuell kritik, dels för att öka 

tillgängligheten till intervjudeltagarna då nästan alla intervjuer skedde under deras arbetstid 

(Thomsson, 2010, s.131). 

En av intervjuerna skedde genom en telefonintervju, då avståndet var för stort för att kunna 

genomföra en personlig intervju. Fördelen med telefonintervjuer är att dessa är mindre 

tidskrävande än resterande intervjuer som genomförts för denna studie (Bryman, 2011, s.208). 

En nackdel är dock att man inte kan se personen framför sig, och därmed inte kan se saker 

som påverkar intervjun. Exempel på detta är störningsmoment, eller hur personen reagerar på 

vissa frågor med kroppsspråk m.m. (Bryman, 2011, s.209-210 samt Kvale & Brinkmann, 

2014, s.190). Denna typ av intervju användes i denna studie för att få en bättre spridning på 

intervjudeltagarna med deras unika geografiska förutsättningar och upplevelser. 

För att bättre ge utrymme för intervjudeltagarens personliga åsikt samt för vilka ämnen som 

för denne är aktuella och inte, var djupintervjuerna semistrukturerade. Detta innebär att 

intervjuaren inte låser sig vid specifika frågor och ordningsföljder, utan att denne snarare 

utgår från en intervjuguide (se bilaga 4 och 5) med förutbestämda teman där 

intervjudeltagaren själv bestämmer djup, riktning och ordningsföljd (Bryman, 2011, s. 414-

415). Detta gör att intervjudeltagaren själv kan besvara frågorna utifrån sin egen kontext och 

upplevda verklighet (Ibid.) vilket stämmer överens med studiens vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt. Bhaskars (2005) kritiska realism som tidigare nämnts utgår från att det finns en 

universell verklighet i form av strukturer, vilken bara kan uppleva genom att se på den ur vår 

egen sociala kontext och i interaktionen med denna. Detta stämmer även överens med 

studiens utgångspunkt för intervjuerna: deltagarnas egna personliga uppfattningar och 

upplevelser. 
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Då en kvantitativ metod med t.ex. enkätfrågor inte skulle kunna gå in på djupet och 

synliggöra de bakomliggande tankarna kring intervjudeltagarens upplevelser, valdes denna 

bort till förmån för en kvalitativ metod (Weiss, 1998, s.83). Bryman (2011, s.371-372) och 

Weiss (1998, s.83) beskriver det som att man bygger upp en personlig relation till 

intervjudeltagaren genom mötet, vilket gör att man kan se världen ur dennes ögon. 

Arbetsbeskrivningar, förkunskaper och förutsättningar kan tolkas olika beroende på individen, 

och det är individernas personliga uppfattningar studien vill fånga upp. Därmed är en 

kvalitativ metod att föredra då metoden bäst kommer åt den kunskapen genom privata, längre 

samtal med ett antal nyckelpersoner jämfört med ett större urval med kvantitativ data (Kvale 

& Brinkmann, 2014, s.41-43 samt Weiss, 1998, s.84).  

Problematisering 

Det finns alltid en viss maktasymmetri man måste vara medveten om i en kvalitativ 

intervjusituation, då denna kan påverka deltagarna (Kvale & Brinkmann, 2014, s.51). Detta 

kan t.ex. ske genom att polisen upplevs som i en maktposition där intervjuaren inte vågar 

ifrågasätta eller ställa vissa följdfrågor. Det kan även verka åt andra hållet, där intervjuaren 

kan antas sitta inne på "rätt" svar på frågorna, varpå intervjudeltagaren anpassar sina svar 

därefter (Thomsson, 2010, s.47 och 94 samt Kvale & Brinkmann, 2014, s.51). Detta försökte 

studien motverka genom att initialt informera om syftet om att undersöka personens 

subjektiva upplevelser, och att det därmed inte fanns något rätt eller fel. Även anonymiteten 

upprepades, samt att intervjupersonen kunde avbryta eller välja att inte svara vilket 

rekommenderas av bl.a. Thomsson (2010, s.78-79). Alla utom två intervjuer skedde på 

intervjudeltagarens arbetsplats, vilket ofta var ett konferensrum eller förhörsrum. De övriga 

två skedde via telefon respektive i en tom matsal på en polisstation. Ansträngningar gjordes 

för att försöka vara två intervjuare vid varje tillfälle för att balansera ut en ev. maktasymmetri 

som kan uppstå i t.ex. ett förhörsrum där en polis är van vid att ha en maktposition (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.208 samt Thomsson, 2010, s.64). Totalt nio av tolv personliga 

djupintervjuer skedde med två intervjuare.  

Det finns även andra problem med att utgå ifrån den kvalitativa metodiken som man bör vara 

medveten om. En av dessa är att då studien är ute efter enskilda individers subjektiva 

upplevelser påverkar dess specifika intervjuare och intervjudeltagare innehållet. Att replikera 

studien blir därmed nästintill omöjligt (Bryman, 2011, s.368). Den enskilda intervjuaren kan 

t.ex. ställa följdfrågor eller registrera det som denne finner är viktigt, vilket i sin tur styrs 

personliga intressen (Ibid.).  
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Även Kvale och Brinkmann (2014, s.18) är inne på samma spår och menar att kunskapen som 

produceras är konstruerad i interaktionen mellan intervjuaren och intervjudeltagaren. Även 

generaliseringen av resultatet i sig kan därmed ifrågasättas. Kan deltagarna i denna studie 

samt deras subjektiva åsikter representera alla sina motsvarigheter i hela landet, eller enbart 

den unika sammansättningen av inblandade individer i just denna studie? (Bryman, 2011, 

s.369). I analysen av den kvalitativa informationen måste forskaren själv finna trender och 

mönster som sedan tolkas och presenteras i studien. Denna studie har med andra ord inte 

samma statistiska hjälpmedel som en kvantitativ metodik skulle kunna använda sig av (Weiss, 

1998, s.84). Detta diskuteras dock mer utförligt i kapitlet "Validitet och reliabilitet". 
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Tillvägagångssätt 

Identifiering av nyckelfunktioner 

Vi som författat denna studie har tidigare under utbildningen genomfört fältstudier inom 

polismyndigheten, varpå vi knutit personliga kontakter med bl.a. kommunpoliser och fått en 

viss inblick i deras arbete. Initialt identifierades fyra nyckelfunktioner kring kommunpolisens 

arbete som upplevdes kunna ge viktig och relevant förstahandsinformation kring deras unika 

perspektiv på kommunpolisens upplevda resurser, kunskap och stöd. Dessa nyckelfunktioner 

var kommunpoliser, områdespoliser, lokalpolischefer och samverkansansvarig i kommunen. 

Det framkom tidigt i studien att rekryteringen av områdespoliser var bristfällig, och att dessa 

saknades i många kommuner. Därför ströks dessa ur studien. Kommunpoliser, 

lokalpolischefer och samverkansansvarig inom kommunen är däremot funktioner som finns 

representerade i hela Sverige, även om den kommunanställde med 

samverkans/säkerhetsansvar kan ha varierande titel och funktion. 

Kommunpoliser 

Den primära intervjugruppen består av åtta kommunpoliser då det främst är deras upplevelser 

studien söker kunskap kring. Det är dessa individer som dagligen ska arbeta strategiskt mot 

sin arbetsbeskrivning (se bilaga 1) med de medel som finns tillgängliga för att uppnå 

polismyndighetens mål (SOU, 2014, s.10-11). Denna funktion är central i denna studie, då det 

är dessa individer som ska utforma och leda arbetet med medborgarlöften, 

samverkansöverenskommelser och andra samverkansformer, och som även behöver kunskap 

eller stöd gällande t.ex. arbetsmetoder, utvärderingsmetoder eller liknande.   

Lokalpolischefer 

Den andra gruppen består av tre lokalpolischefer, då det är dessa som ger kommunpoliserna 

sitt mandat och stöd att agera i deras ställe gällande samverkan och medborgarlöften (SOU, 

2014, s.11). Organisationsstrukturen (SOU, 2015, s.23-24) visar även att kommunpoliserna 

inte har något direkt personalansvar eller mandat för att styra resurser. Detta gör att 

kommunpolisen rent formellt ska gå via lokalpolischefen för att påverka resurser som 

ingripandeverksamheten eller områdespoliser att arbeta mot önskade brottsförebyggande 

insatser som t.ex. framkommer via olika samverkansformer och forum. 
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Säkerhets/samverkansansvariga i kommunen 

Den tredje gruppen som blivit intervjuade för denna studie utgörs av två kommunanställda 

som arbetar med samverkan kring säkerhet. Dessa har ofta ett tätt samarbete med 

kommunpolisen (BRÅ, 2016, s.2) och kan ses som kommunpolisens motsvarighet på den 

civila sidan. Den kommunanställde har därmed ett perspektiv utifrån polismyndigheten och 

svarar snarare för lokalsamhället med dess önskemål och krav, jämfört med de polisanställda 

som i större utsträckning kan vara påverkade av poliskulturer (Granér, 2004, s.33) och sin 

organisations styrning och hierarki (Ibid. s.47). 

Var och en av dessa grupper sitter på olika positioner och har egna krav uppifrån i sin egen 

organisation som kan påverka deras uppfattning kring kommunpolisernas arbete. Att söka 

mönster och gemensamma nämnare i deras upplevelser kan därmed stärka den interna 

validiteten genom triangulering (Bryman, 2011, s.354) vilket diskuteras vidare under kapitlet 

"Validitet och reliabilitet".  

Urval 

Intervjudeltagarna i studiens kvalitativa undersökning har inledningsvis valts ut med hjälp av 

ett målinriktat urval, vilket innebär att dessa medvetet och aktivt valts ut då de tillhör 

nyckelfunktioner för kommunpolisens arbete (Bryman, 2011, s.434 samt Weiss, 1998, s.164). 

Detta skedde genom personliga kontakter där ett mail innehållandes en förfrågan om 

deltagande, kort information kring studien samt ett bifogat informationsbrev med utförligare 

detaljer skickades ut (se bilaga 6: Information och samtyckesbrev). I mailet fanns även en 

förfrågan om att mottagaren gärna fick rekommendera fler deltagare inom funktionen 

kommunpolis eller lokalpolischef att delta i studien, vilket Bryman (2011, s.196) beskriver 

som ett snöbollsurval som är väldigt vanligt inom organisationsstudier. Snöbollsurvalet gjorde 

att fler nyckelpersoner utanför det befintliga kontaktnätet erbjöd sig att delta i studien, genom 

att den initiala förfrågan om studien vidarebefordrades internt via mail och inom 

kommunpolisens privata facebook-grupp. Snöbollsurvalet användes även för att få tag på 

kommunansvariga, då några deltagare efter sina intervjuer delat med sig av sina 

kontaktuppgifter till dessa. Motiveringen till det målinriktade urvalet och snöbollsurvalet var 

dels det befintliga kontaktnätet, men även tidsfristen för studien. Urvalsmetoden gjorde att 

intervjuer snabbt kunde bokas in för studien, men risken för ett ensidigt resultat ökar istället 

då dessa själva anmält sitt intresse. Detta problematiseras vidare under rubriken intern 

validitet. 
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Totalt har 13 intervjuer genomförts, vars svar ligger till grund för analysen och resultatet. 

Storleken på urvalet motiveras med tiden som krävs för att göra ingående tolkningar av 

intervjuerna och analysera skillnader mellan olika grupper. Kvale och Brinkmann (2014, 

s.156-157) rekommenderar även att man bör göra ca 15 intervjuer beroende på tid och syfte. 

Ett för stort urval ger inte heller någon ny kunskap, utan är snarare bara dyrare i tid och medel 

(Kvale Brinkmann, 2014, s.156 samt Bryman, 2011, s.191). 

Nedan illustreras en sammanställning av intervjudeltagarna och deras respektive 

arbetsområden. Det är dock värt att nämna att vissa kommunpoliser arbetar i flera olika 

kommuner med varierande befolkningsmängd, och att denna indelning ska ses som väldigt 

grov men nödvändig för att visa på skillnader och likheter som kan uppstå i analysen och 

diskussionen. 

Bild 7: Lista över intervjudeltagare och arbetsområde 

Intervjudeltagare    

Arbetsområde Lokalpolischefer  Kommunpoliser  Kommun 

Kommun med 

mestadels förorter 

3  5  1 

Kommun med 

mestadels tätort/mindre 

stad 

0  2  1 

Kommun med 

mestadels 

landsort/glesbygd 

0  1  0 

 

Polisens nationella operativa avdelning har tagit fram en sammanställning över områden i 

Sverige som är utsatta för negativa socioekonomiska faktorer samt allvarlig brottslighet vilket 

påverkar såväl brottsligheten som polisens resurser (NOA, 2015, s.1). Polisens 

resursfördelning följer även till viss del denna sammanställning där extra utsatta områden blir 

prioriterade med satsningar på t.ex. kommunpolis, områdespoliser och antal poliser rent 

generellt (Ibid. s.25). Två av intervjudeltagarna arbetar inom ett sådant särskilt utsatt område, 

en arbetar inom ett riskområde och fem inom ett utsatt område enligt NOA:s sammanställning 

(NOA, 2015, s.29). En brist i denna studie är att det saknas intervjudeltagare som kan 

representera samtliga tre perspektiv inom samma kommun, förutom i ett fall som täcker tre 

individer: en kommunpolis, en lokalpolischef och en kommunanställd som verkar i samma 

område. En annan brist är att samtliga lokalpolischefer arbetar i samma typ av område. Denna 
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brist kan påverka validiteten på så vis att en kontroll av det som sägs utifrån andra källor, t.ex. 

liknande positioner inom andra typer av geografiskt arbetsområde inte är möjligt. 

Urvalsförfarandets styrka ligger i att studien täcker in flera olika aspekter runt 

kommunpolisens arbete, gällande geografiskt spridning men även ur flera funktioner som har 

betydelse för kommunpolisen. Svagheten i urvalet ligger i att studien inte täcker samtliga tre 

funktioners perspektiv inom alla geografiska områden, då detta påverkar styrkan i validiteten 

som kommer med informationstrianguleringen. Att studien använder sig av ett icke-

randomiserat urval kan innebära att de individer som har starka åsikter kliver fram, vilket 

enbart kan information kring åsikternas ytterligheter då urvalet kan domineras av t.ex. enbart 

starkt positiva eller negativa inställningar. 

Datahantering 

All data rörande intervjudeltagare och platser som kan användas för att identifiera en person 

eller plats har kodats om redan i transkriberingsprocessen för att säkerställa anonymiteten hos 

intervjudeltagarna (Weiss, 1998, s.94). Den textfil som ligger till grund för att strukturera upp 

kontakt, intervju och slutligen anonymiseringen har legat i en låst fil på en av studenternas 

dator i en privat bostad där inga obehöriga har kunnat ta del av uppgifterna. Detsamma gäller 

alla inspelningar av intervjuer, både före och efter transkriberingen. 

Analys- och struktureringsmetod 

Denna studie använder sig av en deduktiv innehållsanalys för att strukturera och analysera alla 

data som samlats in. Deduktiv innehållsanalys innebär att studien tolkar det som kommit fram 

under intervjuerna genom på förhand bestämda teman i ett kodningsschema (Bryman, 2011, 

s.281). Detta syftar till att få en kvantitativ uppfattning om vilka teman som är av intresse, och 

som upplevs som viktiga av intervjupersonerna. Bryman (2011, s.282-283) menar att 

innehållsanalysen är väl lämpad för att strukturera upp en sammanfattning av semi-

strukturerade intervjuer och tryckta texter. Därför är det viktigt att det på förhand valda 

kodningsschemat är rätt utformat för att fånga upp alla viktiga teman som framkommer under 

intervjuerna (Ibid.s.284).  

Eftersom kommunpolisen ingår i en helt ny polisorganisation där man bl.a. ska använda sig av 

ett lokalt problemorienterat polisarbete bygger kodningsschemat på Brown och Scotts (2007, 

s.3) sex nyckelfaktorer som krävs för en lyckad implementering av just POP: Intern support, 

extern support, ledarskap, kommunikation, resurser och bemanning. Då POP tillsammans med 

Community Policing utgör en stor del av grunden i kommunpolisens arbete passar dessa 
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kriterier in i studien kring kommunpolisens förutsättningar. Dessa sex ursprungliga teman har 

kompletterats med flera underteman för att kunna gå in på djupet kring orsakerna, och 

skapades efter att alla intervjuer transkriberats för att tydligt fånga detaljerna och orsakerna 

som ligger till grund för en individs uppfattning och åsikter kring ett specifikt huvudtema. 

Struktureringen av all data ska sedan ligga till grund för sammanställningen och analysen, 

men även i förlängningen användas för att kunna besvara studiens frågeställningar. 

Kodningsschemat som ser ut på följande sätt (bild 8) blir därmed en grundsten för hela 

studiens slutsats (Bryman, 2011, s.284) då den ska fånga upp information kring 

frågeställningarna och syftet som studien utgår från. 

 

Bild 8: Kodningsschema med underkategorier 

Kodningsschema     

Intern support    Extern support 

 Verksamhet/metodstöd     Samhället 

 Stöd av nyckelpersoner      Kommun 

 Organisationskultur     

            

        

Ledarskap     Kommunikation 

 Mandat/Befogenhet    Tillgång till information kring bevisade 
arbetsmetoder 

 Grad/rang      Kommunikation med nyckelpersoner 

 Möjligheten operationalisera strategiska beslut      

        

Resurser     Bemanning 

 Utbildning och kompetens    Totalt antal poliser 

 Utrustning     Rekrytering/kvalité på personal 

            Områdespoliser 

        

 

Arbetsgång 

Bearbetningen och analysen skedde genom att intervjuerna transkriberades och 

anonymiserades var för sig, och lästes igenom ett flertal gånger för att ge en övergripande bild 

av hela intervjun och innehållet. Varje transkriberad intervju delades sedan in i 

kodningsschemats sex huvudteman med ordagranna citat utefter studiens tolkning av det 

personen uttryckligen svarade vid varje fråga. De ämnen och svar som inte passade in under 

något tema sorterades bort där t.ex. enstaka intervjudeltagare uttryckte något som ingen annan 
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upplevde var ett problem eller kunde styrka. Detsamma gäller svar som innehöll spekulativ 

information som t.ex. att man har hört eller läst någonting men inte själv har någon direkt 

uppfattning eller erfarenhet kring detta. Detta är kopplat till studiens syfte i sig, att ta reda på 

intervjudeltagarnas egna upplevelser och tolkningar. Intervjudeltagarens attityd mot 

respektive huvudtema noterades i en antingen positiv eller negativ riktning, t.ex. om man var 

generellt nöjd med den interna supporten eller inte, baserat på studiens tolkning av intervjun 

som helhet. För att tydligare se mönster och komma åt grunden till attityden mot huvudtemat 

som kan spänna över ett ganska brett område, bröts denna ned i underkategorier i vilka all 

information från intervjudeltagarna sorterades in. Dessa underkategorier skapades för att 

särskilja och fånga upp de återkommande och relevanta faktorer som intervjudeltagarna 

upplevde som viktiga och pratade mycket kring.  

Dessa mönster och resultat presenteras först i en sammanställd form där huvudtema 

respektive underkategori presenteras med hur intervjudeltagarna uppfattade förutsättningarna 

kring dessa teman, samt hur det påverkade arbetet. Därefter sorteras dessa teman ner till ett 

antal kritiska punkter som analysen visar är själva kärnan i det som upplevs som mes positivt 

respektive negativt för kommunpolisens arbete. Dessa analyseras sedan tillsammans med 

tidigare forskning inom ämnet samt kriminologiska teorier. Förslag på fortsatt forskning för 

att förbättra kommunpolisens förutsättningar kommer sedan att presenteras, baserat utifrån 

resultatet och analysen.  
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Validitet och reliabilitet 

Vad är validitet? 

Validitet används generellt sett som ett mått på hur pass trovärdigt studiens resultat och 

arbetsprocess är. Studiens validitet kan mätas i olika delar av processen t.ex. genom att 

verifiera tolkningar och uttryck för att skydda sig mot t.ex. snedvridningar och feltolkningar 

(Kvale & Brinkmann, 2014. s.300-301). Validitet delas in i två olika delar för att förtydliga 

begreppen.  

Intern validitet 

Intern validitet handlar om sambandet mellan deltagarna, deras åsikter och studiens tolkning 

av dessa resultat för att styrka tillförlitligheten i de analyser som sedan bygger på bl.a. 

resultaten (Kvale & Brinkmann, 2014, s.298-299). Ett exempel på hur den interna 

valideringsprocessen tidigt varit med i planeringen av denna studie är de tre olika 

nyckelfunktionerna. Dessa ger oss tre olika perspektiv på samma område. Detta innebär att 

data ifrån flera källor som är relevanta för att besvara studiens syfte samlas in, för att sedan 

kontrollera resultaten mot varandra (Bryman, 2011, s.354). 

Här har kvalitativa datainsamlingsmetoder varit en stor styrka, då man i det personliga mötet 

med intervjudeltagare säkerställer ett visst mått av samhörighet och delaktighet vilket gör att 

man kan se på kontexten ur intervjudeltagarens ögon och begrepp (Bryman, 2011, s.352 och 

371-372 samt Weiss, 1998, s.83). Även om studien försöker upprätthålla en hög intern 

validitet i studien kan denna bli negativt påverkad på det målinriktade urvalet och 

snöbollsurvalet (Bryman (2011, s.196) som beskrevs i stycket "Urval". Detta gjorde att flera 

kommunpoliser ifrån samma geografiska område eller lokalpolisområde blev intervjuade 

vilket kan leda till ett antagande om att dessa pratar om liknande saker även utanför studien. 

Därmed kan de även påverka varandra med sina tankar och begrepp. Detta bekräftades under 

transkriberingen av intervjuerna då dessa individer ofta använde samma begrepp och uttryckte 

samma sorters orosämnen. 
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Extern validitet  

Extern validitet handlar om hur väl studiens resultat kan generaliseras på de som står utanför 

studien, t.ex. resterande av Sveriges kommunpoliser (Bryman, 2011, s.352 samt Weiss, 1998, 

s.184-185). Intervjudeltagarna i denna studie är framtagna via icke-randomiserade urval, 

vilket innebär att deltagare inte är slumpmässigt utvalda från ett underlag som kan anses vara 

representativt för resterande individer som inte deltar i studien (Bryman, 2011, s.179-180). 

Tvärtom har samtliga intervjudeltagare istället valts ut tack vare sitt eget intresse för att delta i 

studien vilket kan tolkas som att dessa har någonting att berätta. De kanske vill påverka något 

eller bara vill bidra till utvecklingen av kommunpolisen (Ibid.). Det studien vinner i tid och 

resurser med sitt snöbollsurval/målinriktade urval med nyckelpersoner tappar den därmed 

istället i extern validitet, då ett urval av enbart frivilliga utesluter en allmän generalisering 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s.311). 

Extern validitet är en svaghet när det gäller kvalitativa datainsamlingsmetoder. All data som 

skapas kommer fram i ett samspel mellan intervjuarna, deras intressen, förkunskaper och 

tolkningar samt intervjudeltagarens egna uttryck och upplevelser sagda i just den kontexten de 

befinner sig i just då (Bryman, 2011, s.368-369, även Kvale & Brinkmann, 2014, s.18 och 

Weiss, 1998, s.84). Att tala om hur man kan generalisera eller replikera en studie och dess 

resultat är en fråga som delar vetenskapsvärlden. Bryman (2011, s.199) menar att den externa 

validiteten bara gäller för de individer som ingick i studien i just den tid och arbetsplats de 

befann sig när de blev intervjuade. Även Weiss (1998, s.185) är inne på samma spår när det 

gäller icke-randomiserade urval, men påpekar samtidigt att en studiedesign sällan kan 

upprätthålla såväl en hög intern- som extern validitet, utan att man ofta måste prioritera med 

hänvisning till studiens syfte, tid och andra resurser.  

Utifrån ovanstående kritik kan studiens analys av 13 intervjuer inte generaliseras på Sveriges 

samtliga kommunpoliser, lokalpolischefer och samverkansansvariga inom kommuner. Kvale 

och Brinkmann (2014, s.310-311) resonerar istället om man inte bör sträva efter att 

generalisera i största allmänhet, utan snarare till liknande relevanta situationer. Även Ahrne 

och Svensson (2014, s.28-30) är inne på samma spår och menar att man kan titta på om 

resultaten kan överföras på andra liknande verksamheter, personer, kontexter eller för att 

stärka olika teoretiska antaganden istället för att tänka generalisering i allmänna termer. 

Denna studie kommer därför att använda sig av en "Analytisk generalisering" vilket bygger på 

att analysera likheter och olikheter mellan det som framkommer under intervjuerna kopplat 

till intervjudeltagarens arbetsområde och förutsättningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s.312). 
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Det är sedan upp till läsaren att identifiera sig med resultatet och själv avgöra om detta kan 

överföras till en ny situation, t.ex. dennes egen arbetsplats eller funktion (Ahrne & Svensson 

2014, s.28-30 samt Kvale & Brinkmann, 2014, s.311). 

Vad är Reliabilitet? 

Reliabilitet handlar om hur studien kan upprepas för att ge samma resultat. Grundtanken är att 

en person utifrån ska kunna upprepa denna studie med samma urval, metod och analys för att 

därmed nå exakt samma resultat (Weiss, 1998, s.146 samt Bryman, 2011, s.354-355). 

Återigen kan man dela upp kravet på reliabilitet för att förtydliga dess innebörd ytterligare: 

Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet rör rollen som intervjuare och syftar till att dessa ser och tolkar begrepp och 

mönster på liknande sätt, att de är införstådda i hur de gemensamt ska tolka all data (Bryman, 

2011, s.352). Detta främjas genom av att det är två som intervjuar och analyserar materialet 

genom en på förhand bestämd metodik. Att det är två deltagare under hela processen gör att 

de kan komplettera varandra och bygga upp ett samförstånd gällande begrepp och metod 

(Thomsson, 2010, s.73). 

Extern reliabilitet 

Extern reliabilitet handlar om hur denna studie skulle kunna upprepas för att få samma 

resultat. Kvale och Brinkmann (2014, s.18) såväl som Bryman (2011, s.368) menar att all data 

som kommer fram ur intervjuerna är ett resultat av interaktionen mellan de specifika individer 

som utgör intervjuare och  intervjudeltagare, där all deras erfarenhet, kunskap och intressen 

påverkar resultatet. Bryman (2011, s. 352) talar i termer om att det är omöjligt att "frysa" en 

social miljö. För att möta upp mot kravet på extern reliabilitet försöker studien ha en så 

transparent redogörelse för hela processen som möjligt, för att ge andra forskare möjligheten 

att skapa en liknande social roll och miljö, istället för att sträva efter att replikera denna 

studies exakta förutsättningar (Bryman, 2011, s.355). 
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Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) listar fyra huvudkrav, vilka listas nedan, som ska uppfyllas i en studie 

för att skapa en god balans mellan forskningskravet och individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.5-6). En kortare sammanfattning kring studien mailades ut 

samtidigt med förfrågan om mottagarens deltagande, och i samma mail fanns även en bifogad 

fil med detaljerad information kring studien och förutsättningarna för personens deltagande 

(se bilaga 6).  

Informationskravet 

Informationskravet säger att man ska informera deltagare om vad deras inblandning innebär 

och om det finns några speciella villkor (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Syftet och 

förutsättningarna för deltagandet i studien stod initialt i den korta sammanfattande 

beskrivningen som mailades ut, såväl som i det bifogade informationsbrevet. Att studien var 

helt frivillig upprepades även innan varje intervju. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att intervjudeltagare själv ska bestämma om sin egen medverkan 

både när det gäller längd och villkor. Väljer man att avbryta sitt deltagande ska inga negativa 

påföljder eller påtryckningar ske (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-11). För att säkerställa 

samtyckeskravet användes en speciell samtyckesdel i informations- och samtyckesbrevet. Här 

fick intervjudeltagarna läsa en kortfattad sammanfattning av de etiska förhållningsreglerna 

och sedan skriva under för att intyga att de läst, godkänner och deltar med fullt samtycke. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att man förtydligar att personerna i undersökningen kommer 

att förbli anonyma, och att deras personliga information förvaras på ett sätt som gör att ingen 

utifrån kan komma åt informationen, eller identifiera deltagarna genom att läsa uppsatsen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12-13). Anonymiteten upprepades initialt, tillsammans med 

informationen om att ev. refererat gällande orter, namn och liknande sociala kontexter skrivs 

om.  

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att all den information som samlas in under intervjuerna endast får 

användas till forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). De som vill ta del av studien 

får den endast i sin helhet, med anonymiseringar och presenterad information.  
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Resultat och analys 

Inledning 

Resultatet kommer först att presenteras genom en översiktlig del där intervjudeltagarnas 

generella inställning till varje huvudtema presenteras för att undersöka om det finns någon 

tydlig trend eller samstämmighet mellan de olika nyckelfunktionernas upplevelser. Då 

översikten bara representerar intervjupersonernas övergripande inställning till respektive 

tema, genomförs även en djupare analys av huvudtemat nedbrutet i detaljerade underteman. 

Syftet är att lyfta fram och synliggöra de specifika frågor som intervjudeltagarna upplevde 

som viktiga, samt att undersöka varför dessa upplevs som relevanta och hur de påverkar 

kommunpolisens förutsättningar. Detta sker oavsett om upplevelsen är positiv eller negativ. 

Resultatet blir ett antal kärnämnen som intervjudeltagarna tolkas uppleva vara det som 

påverkar intervjudeltagarna mest i både positiv- och negativ riktning. 

Denna studie kommer främst att utgå från kommunpolisernas egna upplevelser, men studien 

kommer även att använda sig av informationstriangulering som ett led i att kontrollera och 

verifiera informationen (Bryman, 2011, s.354). Detta innebär rent praktiskt att studien 

undersöker om kommunpolisernas egna uppfattningar och upplevelser går att spåra i det som 

lokalpolischeferna och samverkansansvariga inom kommunen upplever och ger uttryck för. 

Under diskussionsdelen kommer resultatet av intervjuerna sedan att kopplas mot aktuell 

forskning och de utvalda kriminologiska teorierna i denna studie för att undersöka om de 

identifierade relevanta faktorerna och deras påverkan ger stöd åt den nya polisiära funktionens 

mål och medel. 

Analys och tolkningar 

Intervjudeltagarnas generella inställningar till respektive huvudtema har tolkats och kodats in 

enligt nedan (se bild 9: Generell attityd till huvudteman). En positiv inställning till t.ex. 

huvudtemat ”ledarskap” innebär att man generellt sett är positivt inställd till det mandat och 

förtroende man har. Detta innebär dock att man trots det kan vara missnöjd med specifika 

underkategorier inom samma huvudtema vilket kommer visas i den djupare analysen och 

genomgången av bakomliggande orsaker. Den generella attityden ger följande resultat, kodat 

efter färger beroende på samtliga gruppers upplevelser för att tydliggöra samband: 
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Bild 9: Generell attityd till huvudteman 

Huvudtema Kommunpoliser Lokalpolischefer Kommunanställd 

    

Intern support Stor majoritet negativa Samtliga negativa Ingen direkt erfarenhet 

Extern support Samtliga positiva Samtliga positiva Blandade åsikter 

Ledarskap  Samtliga positiva Svag majoritet negativa Samtliga positiva 

Kommunikation Samtliga positiva Samtliga positiva Samtliga positiva 

Resurser 

Bemanning 

Stor majoritet positiva 

Stor majoritet negativa 

Samtliga positiva 

Samtliga negativa 

Samtliga negativa 

Blandade åsikter 

    

 

Sammanställningen ovan visar att intervjudeltagarnas svar har tolkats som att det finns en 

relativt stor konsensus om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra, gällande 

upplevelserna kring kommunpolisens resurser, kunskap och stöd. Vissa 

meningsskiljaktigheter ser dock ut att finnas, varpå huvudtemat bryts ner till specifika 

underkategorier för en bättre översikt och insikt i exakt vad som ligger bakom dessa 

upplevelser. Den djupare analysen av dessa är särskilt viktig under de teman det upplevs 

finnas meningsskiljaktigheter i, men även i fallen av konsensus. Underkategorierna kan 

nämligen blottlägga fler underliggande faktorer som kan upplevas som olika relevanta av 

respektive nyckelfunktion utifrån deras position och upplevelser. Det är värt att notera att 

många underkategorier berör och ibland även överlappar varandra gällande övergripande 

frågor som tillgång till personal, mandat och liknande.. Studiens tolkning av innehållet och 

indelningen av intervjuerna mot kodningsschemat och dess underkategorier ser ut på följande 

sätt i den detaljerade analysen 

Intern support 

Verksamhets/metodstöd 
Stöd av nyckelpersoner 
Organisationskultur 
 

Verksamhets/metodstöd handlar om i vilken mån kommunpolisen har fått hjälp gällande 

kunskapen kring hur man ska arbeta för att t.ex. ta fram medborgarlöften och 

samverkansöverenskommelser. I intervjuerna framkom det att några kommunpoliser 

inledningsvis hade frekventa gemensamma möten där man gick igenom arbetsprocessen steg 

för steg. Dessa möten leddes av en regionalt genomförandeansvarig, vilket alla deltagande 

kommunpoliser upplevde som väldigt positivt och nödvändigt. Stödet från polisens 

verksamhetsstyrning och analysenhet (VA) har även upplevts som långsamt och ofta 
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bristfälligt då många kommunpoliser upplever att man inte fått det statistiska underlag m.m. 

som man beställt. Detta visas av följande citat: 

” …men min erfarenhet är att i den mån jag behöver hämta hem något jag behöver från 

stödverksamheterna så är inte det anpassat till det jag behöver eller man har inte tid eller har 

för mycket att göra eller det är något annat liksom” (Kommunpolis 3) 

” …VA finns ju där men den återkopplingen jag har fått av kommunpoliserna har varit att det 

materialet man har velat ha inte har motsvarat förväntningarna, så att dom har jobbat mycket 

med att ta fram eget material.” (Lokalpolischef 2) 

Detta påverkar kommunpolisens arbete på så sätt att man riskerar att få ett bristfälligt 

underlag att arbeta mot, och att man istället får ta fram egna underlag med egna metoder. 

Detta ställer krav på den enskilda kommunpolisens kunskap och kompetens att själv kunna 

leta fram evidensbaserade metoder som passar det aktuella syftet. Det kan handla om allt från 

hur man samlar in och utvärderar data, till hur man arbetar rent praktiskt. Detta moment finns 

inte heller med i arbetsbeskrivningen (bilaga 1) och tar därför tid från det ordinarie arbetet 

samtidigt som det kan skapa friktion och frustration. Den negativa bilden delas av en stor 

majoritet av kommunpoliserna och samtliga lokalpolischefer. De kommunanställda är inte 

anställda av polismyndigheten och saknar därmed förstahandskunskap kring hur den interna 

supporten fungerar för kommunpoliser. 

Stöd av nyckelpersoner omfattar befattningar som är direkt knutna till kommunpolisens 

arbete. Dessa befattningar är lokalpolischefer som styr över resursen i området, gruppcheferna 

som ska leda sin aktuella grupp i det dagliga arbetet, Samverkansfunktioner som kommun 

m.m. Alltså alla typer av ledande funktioner som är involverade i det brottsförebyggande 

arbetet som kommunpolisen ska driva. Här fanns det en skillnad beroende på om man verkade 

i en storstad/förort eller ett mindre samhälle. Intervjupersonerna som arbetade utanför 

förortskommuner upplevde i större grad att de saknade stöd ifrån sin lokala polischef, utan att 

det för den sakens skull påverkade deras mandat eller sätt att arbeta på. Här var det viljan att 

arbeta brottsförebyggande man saknade stöd för, då man i större mån upplevde att polischefen 

och gruppcheferna prioriterade ner deras del i det brottsförebyggande arbetet. Följande citat 

ger ett sådant exempel: 
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”…sen blir det inget av det [operationalisering av medborgarlöftet] för att LPO-chefen och 

gruppcheferna inte tycker att det är något att jobba efter. Trots att det är LPO-chefen som 

har skrivit på. Då får ju jag stå vid skampålen.” (Kommunpolis 6) 

Inom storstäderna/förorterna upplevde samtliga deltagare att man hade stöd ifrån sin lokala 

chef, men även där var samarbetet med gruppcheferna varierande. Detta berodde delvis på 

synen på det brottsförebyggande arbetet ställt mot resursbrist och fokuset på det reaktiva, där 

man helt enkelt kände sig tvungen att prioritera bort icke-akuta arbetsmoment. 

Organisationskultur handlar om den traditionella poliskulturen med att prioritera och att anse 

att det reaktiva arbetet, ingripandeverksamheten har en högre status. Detta är som tidigare 

nämnt dels kopplat till personaltillgången och arbetsbelastningen mot att svara på larm, även 

dels till resultaten. Några intervjudeltagare uttryckte det som att svara på larm och ingripa 

direkt mot folk gav snabba resultat för individen och mätbar statistik för organisationen, utan 

att man för den sakens skull har berört själva orsaken till problemet. Samtidigt ska 

gruppcheferna arbeta medarbetardrivet, vilket innebär att en medarbetare ska få arbeta med 

det som denna tycker är kul och intressant i den mån det är möjligt. Organisationskulturen är 

en återkommande faktor som berör många punkter under intervjuerna inom 

polismyndigheten. Detta kommer att återkomma  när tolkningarna av huvudtemat 

"Ledarskap" beskrivs ytterligare. En polischef beskriver orsaken till synen på det 

brottsförebyggande metoderna på följande sätt, vilket är värt att ha kvar i minnet då ämnet 

återkommer: 

 

" Största delen av dom som vi har haft av gruppcheferna kommer ju ifrån yttre befälsledet. 

Yttre befälsledet har alltid haft en hög arbetsbelastning och jobbar mycket reaktivt eftersom 

att vi har haft så hög belastning på 112-samtal och så vidare. Dom har inte haft så mycket 

möjlighet att jobba brottsförebyggande. Det är svårt, du kanske precis har påbörjat 

någonting, och så slits du på ett larm. Många gruppchefer kommer ifrån det hör ledet, och är 

därför kvar i det reaktiva tänket, vilket vi jobbar jättemycket med." (Lokalpolischef 3) 
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Extern support 

Samhälle 
Kommun 
 

Samhälle och kommun är underkategorier till detta huvudtema som handlar om hur 

intervjudeltagarna upplever att samarbetet mellan polismyndigheten och samhälle/kommun 

fungerar. Här är både samtliga kommunpoliser och lokalpolischefer överens om att 

samarbetet fungerar väldigt bra, och att alla parter vet varför man är där. Detta kopplas främst 

till kommunpolisens specifika roll som tydlig samordnare för polisens räkning. Denna bild 

bekräftas av de kommunanställda i stort där man håller med om att samarbetet är bra, men 

samtidigt menar att det ofta är otydligt vem som ska göra vad och vem som ska ha ett 

processägarskap kring olika insatser. Samma sak gäller i vilka forum polisen ska medverka, 

där kommunen i regel vill se mer av polisen, medan kommunpoliserna och lokalpolischeferna 

i uttrycker att de måste dra i bromsen av både tids- och effektivitetsskäl. Både 

kommunpoliserna och de kommunanställda är däremot mindre nöjda med resultaten av 

samarbetet, vilket uttryckligen handlar om operativa polisiära resurser som kan göra 

verklighet av det som framkommer och bestäms under dessa samverkansmöten. 

 

Ledarskap 

Mandat/befogenhet 
Grad/rang 
Möjligheten att operationalisera strategiska beslut 
 

Mandat/befogenhet upplevs som positivt av samtliga intervjudeltagare i den mån att 

kommunpolisen har det förtroendet och de befogenheter som krävs för att utföra sitt jobb på 

ett bra sätt. Detta gäller även i de fall då kommunpoliser har uppgett att de saknar lokal 

support av sin chef, då de ändå menar att de kan arbeta med fullt förtroende och fria händer. 

Polischeferna samt en majoritet av kommunpoliserna var däremot negativt inställda till den 

hierarkiska placeringen av kommunpoliser. I studiens inledning nämndes det att 

kommunpolisen formellt sett har hamnat i en stöd/servicegrupp som är på samma nivå som de 

andra två grupperna utredningar och ingripandeverksamheten. Kommunpolisen målas ut som 

en prioriterad satsning inom myndigheten, och det råder samstämmighet bland 

intervjugrupperna om att detta även borde synas i organisationsskissen, vilket även flyter ihop 

med underkategorierna Grad/rang samt Möjligheten att operationalisera strategiska beslut. 
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Ett av det mest centrala och återkommande teman under intervjuerna inom polismyndigheten 

var att kommunpolisen borde ligga rakt under lokalpolischefen för att tydliggöra vikten av 

den funktionen. Detta förknippas med organisationskulturen då den hierarkiska ordningen och 

tjänstegraden upplevs som väldigt påtaglig och viktig när det gäller möjligheten att påverka 

andra. Detta påverkar även attraktionen till funktionen kommunpolis då en ökad grad även ger 

mer i lön. Flera kommunpoliser uttryckte en frustration över att en gruppchef kunde tjäna mer 

i lön än en kommunpolis, som ändå ska vara prioriterad och viktig i den nya 

polisorganisationen. Graden upplevdes även kunna ha en effekt på rekryteringen till 

kommunpolis då lön och grad var viktiga faktorer i ett karriärsval. Flera deltagare menade 

även att signalvärdet ut mot civilsamhället påverkas av graden då även civila tittar på 

axelgraderna, samt att säkerhetschefer och liknande ofta är gamla poliser. Möjligheten att 

operationalisera strategiska beslut, upplevs med andra ord inte enbart vara kopplad till 

resursfrågan, utan även den hierarkiska strukturen inom polisen där organisationsplacering 

och framförallt rang påverkar i vilken mån du kan påverka t.ex. gruppcheferna att arbeta 

brottsförebyggande eller mot ett specifikt problem och sätta prioriteringar. Följande exempel 

visar på hur man upplever detta: 

" ..om man då har en driven person som står och väger mellan en kommunpolistjänst och en 

gruppchefstjänst och det finns en löneskillnad på 3-4 tusen ja, då kanske dom går på 

gruppchefstjänsten istället och det påverkar ju underlaget till kommunpoliserna." 

(Kommunpolis 5) 

"..det ska inte behöva gå igenom mig och sen ner till gruppcheferna och personalen utan jag 

skulle vilja att dom låg under mig och på det sättet också lite ovanför gruppcheferna." 

(Lokalpolischef 1) 

Graden i sig upplevdes dock inte som något direkt hinder i sitt arbete för någon deltagare som 

var lägre än kommissarie, förutom när det gällde att ev. kunna påverka medarbetare. En 

befordran till kommissarie sågs snarare som en tydlig signal om positionens värde samt som 

ett tecken på att det var ett steg uppåt i karriären. 
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Kommunikation 

Tillgång till information om evidensbaserade arbetsmetoder 
Kommunikation med nyckelpersoner 
 

Samtliga intervjudeltagare upplever att rollen som kommunpolis har förbättrat och förenklat 

kommunikationen med nyckelpersoner, vilket är förknippat med den externa supporten och 

samarbetet där. Många kommunpoliser menar att man har lärt sig att kommunicera ut exakt 

vad polisen kan leverera och inte med hänvisning till en knaper resurs, samtidigt som man blir 

bättre på att sprida det gemensamma ansvaret för det förebyggande arbetet i sina forum. Även 

de kommunanställda anser att kommunikationen fungerar väl, då man i regel vet vad den 

andra kan leverera. Majoriteten av kommunpoliserna har även fått en separat utbildning där 

kommunikation ingår i form av presentationer m.m. (se bilaga 7: Kursplan för 

kommunpolisutbildningen).  

Tillgång till information kring evidensbaserade metoder handlar dels om det tidigare nämnda 

upplevda bristfälliga stödet uppifrån gällande statistik och liknande men även hur man får 

tillgång till vetenskapligt bevisade arbetsmetoder för att bemöta en viss typ av brottslighet. En 

fråga om blev aktuell här var i vilken mån kommunpoliserna skulle ansvara för detta, och vad 

som bör ligga på en stödfunktion som t.ex. verksamhetsstöd och analys (VA) eller en lokal 

resurs på stationen med den specifika kunskapen. Polischeferna styrker den negativa synen på 

tillgången till bevisade metoder, då det kopplas samman med stödet från VA. Några 

kommunpoliser rannsakade dock sig själva och uttryckte det som att de kanske saknade 

kunskapen för att kunna beställa rätt underlag i rätt format, vilket kan tyda på att VA och 

beställaren av datamaterial eller metodstöd helt enkelt inte förstår varandra fullt ut. Återigen 

blir frågan då aktuell om kommunpolisen ska besitta denna kunskap eller inte, vilket visas av 

följande citat: 

" Sen bara.., nu ska ni göra en orsaksanalys. Jag bara…, fast vänta nu jag har ju faktiskt 

utbildat mig till polis. Jag är inte analytiker" (Kommunpolis 3) 

"Och när vi har våran lägesbild så har vi ju själva suttit och tittat på orsaksanalys och 

brottsanalys och såna här. Men den kunskapen vi har jämfört om en kriminolog också kan 

titta på det och.., vi vill ha flera ögon. Det saknas, den hjälpen har vi inte fått." 

(Kommunpolis 8) 
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Resurser 

Utbildning och kompetens 
Utrustning 
 

Huvudtemat resurser handlar främst om synen på den egna resursen i form av utbildning och 

kompetens. Man är relativt överens om att kommunpoliserna har rätt bakgrund eller 

utbildning för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt givet de egna förutsättningarna, 

även om många önskar vidareutbilda sig för att åtminstone få grundläggande kunskap i t.ex. 

utvärderingsmetoder. Här sticker däremot kommuntjänstemännen ut då man anser att 

polismyndigheten fortfarande ligger en bit efter i det förebyggande tänket vilket visas av 

följande citat: 

"...dom är ju bättre på att jaga bus än att titta långsiktigt och det pusslet är ju svårare att 

lägga med polisen än vad det kan vara med andra myndigheter. Sen kanske de inte anser sig 

ha någon roll där heller om man ser det på det viset." (Kommunanställd 1) 

Många kommunpoliser har en gedigen bakgrund, ofta med chefsbakgrund och erfarenhet av 

brottsförebyggande arbete vilket många polisområdeschefer även specifikt har krävt under 

rekryteringen av sina kommunpoliser. Av totalt åtta hade sex kommunpoliser gått en speciellt 

framtagen distansutbildning via Linnéuniversitetet kallad kommunpolisutbildningen (se bilaga 

7: Kursplan för kommunpolisutbildningen). Av de resterande två hade den ena inte blivit 

tillfrågad att gå denna kurs, och den andre avböjt av personliga skäl. Två av 

intervjupersonerna som deltog i utbildningen valde även att hoppa av, då kursen inte 

upplevdes som relevant för uppdraget. 

Utrustning var en fråga som kom upp bland ett flertal av intervjuerna i samband med 

datainsamling inför medborgarlöften och samverkansöverenskommelser. Man saknar tekniska 

hjälpmedel för att t.ex. samla in medarbetar- och medborgarperspektivet på ett enkelt och 

snabbt sätt via en läsplatta eller digital enkät. Att istället använda papper och penna och att 

manuellt insamla och sammanställa data upplevdes som en stor tidsbov och källa till 

frustration, vilket även polischeferna bekräftade. 
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Bemanning 

Totalt antal poliser 
Rekrytering/kvalité på personal 
Områdespoliser 
 

Huvudtemat bemanning domineras av den generella åsikten att det har en negativ påverkan på 

kommunpolisens arbete. Detta gäller främst bemanningsfrågan där resursbrist på många 

ställen gör att det brottsförebyggande arbetet prioriteras bort till förmån för mer akuta insatser 

som t.ex. olika larm. 

Totalt antal poliser var en fråga som var återkommande under intervjuerna. Kommunpoliserna 

och polischeferna var eniga om att bristen på antal poliser hade en stark påverkan på 

kommunpolisens arbete på många sätt. Dels gör den ansträngda befintliga resursen i form av 

poliser i yttre tjänst att dessa inte hinner arbeta förebyggande mellan sina larm, dels saknas 

det resurser för att genomföra kommunpolisens strategiska beslut. Även vad man vågar utlova 

i medborgarlöften och samverkansöverenskommelser påverkas av samma anledning. Även 

rekrytering/kvalité på personal spelade en stor roll, då man som tidigare nämnt, upplevde att 

det brottsförebyggande arbetet prioriteras ner hos den individuella ingripandepolisen och/eller 

gruppchefen som en del i en befintlig poliskultur. Kommuntjänstemännen var splittrade kring 

synen på bemanningen, då ena parten höll med i ovanstående argument, medan den andra 

parten inte ville tala i antal tillgängliga poliser, utan istället utgick ifrån det som kunde 

levereras. Detta kan dock bero på att den senare arbetar i ett prioriterat område med flera 

aktiva områdespoliser. 

Samtliga intervjuade grupper var dock enade och väldigt tydliga om att områdespoliser var 

oerhört viktiga för kommunpolisens uppdrag. Områdespoliserna ska arbeta någorlunda fredat 

mot den lokala problembilden, men även arbeta för att genomföra det som kommunpolisen 

har arbetat fram genom medborgarlöften och liknande varpå många såg dessa som en 

förutsättning för att satsningen på kommunpoliser överhuvudtaget ska fungera, även om 

antalet områdespoliser ofta upplevdes som relativt litet. Rekryteringen av områdespoliser 

varierade stort i de kommuner som studien täcker. De prioriterade områdena hade ofta flera i 

varje område, och de icke-prioriterade områdena hade ett fåtal, eller var mitt uppe i processen 

med att rekrytera dessa. Följande citat visar på den upplevda vikten hos områdespoliserna: 
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"Det är dom som är ute i skolorna. Det blir dom som faktiskt genomför en insats om det blir 

mot narkotika eller vad det kan vara. Något som vi på lite högre nivå bara diskuterar." 

(Kommunpolis 1) 

"..men kommunpoliser och områdespoliser är ju liksom en symbios på ett sätt. Det är ju.., 

dom ska ju inte leva utan varandra." (Lokalpolischef 1) 

"..men områdespoliserna, har vi en tillräckligt stor resurs där så kan ju dom sätta 

kommunpolisens strategi i sjön och göra verkstad av det. Har vi inte områdespoliser, vad är 

det då för mening med att ha kommunpoliser?" (Kommunanställd 2) 

Även om man är samstämmiga i vikten av att ha en operativ resurs kopplad till 

kommunpolisens strategiska arbete är man dock mer splittrad kring exakt var inom 

organisationen områdespoliserna ska hamna, samt vilken form av inflytande kommunpolisen 

ska ha över dessa. Det är även värt att poängtera att även om många intervjudeltagare 

använder begreppet områdespolis, handlar diskussionerna om en fredad operativ resurs som 

egentligen inte behöver vara bunden till en viss titel. 

 

Resultat och slutsats 

Här nedan följer en sammanfattning av resultatet utifrån de element som studien identifierat 

vara de mest centrala i hur de påverkar varandra och kommunpolisernas upplevda förmåga att 

utföra sitt uppdrag. Det som har framkommit under intervjuerna bygger på att i stort sett 

samtliga har gjort tolkningen att det utifrån arbetsbeskrivningen eller delegeringen från 

lokalpolischefen angivits att kommunpolisen ansvarar för att ta fram 

samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Arbetsbeskrivningen säger dock att en 

kommunpolis ska vara delaktig i dessa processer och således inte ansvarig.  

De centrala element som deltagarna uppfattar påverkar kommunpolisens förmåga att utföra 

sitt uppdrag i störst utsträckning är: Operativa resurser, stödfunktionen verksamhetsstöd och 

analys, kommunpolisens input/output, d.v.s. information från polismyndigheten till samhället 

och från samhället till polismyndigheten, samt polismyndighetens organisationskultur med sin 

hierarki och sitt rangsystem. 
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Att få tillgång till operativa resurser anses till viss del bero på den totala bemanningen 

lokalpolisområdet har, oavsett om det är IGV/BF eller områdespoliser. Det beror även på hur 

väl kommunpolisen själv kan påverka, engagera eller förmå tillgängliga resurser att anamma 

förebyggande och trygghetsskapande insatser som framkommer ur t.ex. medborgarlöften. 

Detta gör att grad/rang och hierarki spelar roll. Att t.ex. inneha en titel som kommissarie gör 

det lättare att göra sin röst hörd hos gruppchefer som i så fall skulle ha en lägre grad än 

kommunpolisen. En tydligare hierarkisk placering inom organisationsstrukturen där 

kommunpolisrollen skulle ligga rakt under lokalpolischefen skulle även göra kommunpolisen 

överställd t ex. operativa gruppchefer och samtidigt visa på prioriteringen av det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

"Antingen är det ett grundläggande problem att de [kommunpoliser] är låga i rang pga. att vi 

har en kultur som bygger på en hierarkisk ordning, eller så kan man ju se det som att det 

behöver finnas en tydlighet inom polismyndigheten om vem som har befälet och ansvaret." 

(Lokalpolischef 3) 

Organisationskulturen involveras i detta i och med att det i resultatet framkommer att det 

finns ett visst motstånd från de operativa enheterna till att arbeta med insatser som ofta 

innebär brottsförebyggande och långsiktigt arbete. Här kan man se att mycket av de upplevda 

negativa aspekterna bottnar i möjligheten att få tillgång till operativa resurser, eller som det 

uttrycks av en kommunpolis:  

” men sen finns det egentligen ingen resurs att peka på så att då spelar det egentligen inte 

roll om jag har mandat eftersom det inte finns någon resurs som kan utföra det.” 

(Kommunpolis 1) 

Verksamhetsstöd och Analys (VA) har uppfattats påverka kommunpolisens arbete på så vis 

att det underlag som levererats för att kunna ligga till grund för lägesbilder eller insatser inte 

har haft den kvalité eller information som angivits i beställningen, eller att den utelämnat 

felkällor väsentliga för en tolkning av informationen. Detta kan kopplas till omorganisationen 

på så vis att man arbetat för en decentralisering som skall möjliggöra att varje polisområde 

ska kunna arbeta efter sin unika lokala lägesbild. Att då inte få tillräckligt stöd av den del av 

polisorganisationen som ska kunna ge rätt underlag för detta ändamål kan anses som en 

svaghet eftersom man får längre kommunikationsvägar och samtidigt ställer högre krav på 

beställaren. Denna brist kan ligga på både VA och beställaren på så sätt att man i och med 

beställningen också behöver förmedla den lokala problembilden eller eventuella unika 
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förutsättningar till VA, samtidigt som man som beställare behöver kunskap i exakt vad man 

faktiskt behöver för typ av underlag samt hur den beställda datan ska presenteras.  

Kommunpolisens input och output är den del av kommunpolisrollen som de flesta 

intervjudeltagare upplever fungerar bra. Detta kopplas till de andra elementen på så vis att den 

enskilde kommunpolisen inte är beroende av någonting annat än sin egen kompetens och 

erfarenhet i denna del av rollen. Samtliga kommunpoliser uppger att de har rätt mandat,  

befogenhet och personlig kompetens för sin roll, vilket ger denne ett större handlingsutrymme 

för att både ge information och påverka externa aktörer (output), men även för att hämta hem 

information där kommunpolisen agerar den tydliga kontaktpunkten inåt till myndigheten mot 

samhället och medborgarna (input). 

Eftersom studiens syfte var att studera kommunpolisens perspektiv utifrån deras 

förutsättningar att kunna utföra sitt uppdrag speglas också resultatet i mångt och mycket av 

just detta perspektiv. Vissa attityder och åsikter kan således vara baserade på den enskilda 

kommunpolisens personliga värderingar och motiv, d.v.s. att t.ex. åsikterna kring grad och 

rang också kan tolkas som att deltagarnas motiv även kan vara att man vill höja sin egen lön 

eller status, och kanske inte enbart att man ser behovet utifrån att man vill öka möjligheten att 

påverka. Detta kan också ses i attityderna kring utvecklingsmöjligheter där det uttalade 

motivet generellt är att höja statusen på kommunpolisrollen som sådan, men det kan också ses 

som en åsikt baserad på deltagarnas egna möjligheter att avancera i karriären. En alternativ 

tolkning av attityderna kring huruvida en kommunpolis bör ha personalansvar eller inte kan 

vara att deltagarna anser att de helt enkelt inte behöver kunna påverka områdespoliserna 

direkt, eller att de ser det extra arbete som kommer med personalansvar som en belastning. 

Det kan alltså finnas andra mer personliga motiv bakom flera av de attityder som 

framkommer av resultatet. Även om denna studie är av uppfattningen att de åsikter och 

attityder som framkommit kring kommunpolisrollen främst är baserade på en välvilja med 

ambitionen att förbättra förutsättningarna för funktionen i framtiden, bör ändå hänsyn tas till 

att det kan finnas mer personliga motiv bakom en del attityder eller åsikter.      

De ovan nämnda elementen och hur de kan påverka möjligheten att nå 

kommunpolisfunktionens, och i förlängningen också polismyndighetens mål med att minska 

brottsligheten och öka tryggheten kommer att diskuteras här nedan, sett utifrån tidigare 

forskning och kriminologiska teorier.  
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Diskussion  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera hur kommunpolisen uppfattade sina förutsättningar för 

att utföra det uppdrag och de arbetsuppgifter som står beskrivna i arbetsbeskrivningen för 

funktionen. För att besvara syftet användes ett antal frågeställningar. 

 I studiens analys och tolkning framkom det flera centrala element som intervjudeltagarna 

identifierade vara det som påverkade kommunpolisens arbete mest. De tre mest kritiska 

ämnena som upplevdes påverka kommunpolisens arbete i en negativ riktning var i 

rangordning; (1) tillgången till operativa resurser, (2) brist på stöd från VA samt (3) 

polismyndighetens organisationskultur. De två mest positiva ämnena var i rangordning; (1) 

synen på den egna kompetensen samt (2) sitt mandat/handlingsutrymme för att driva 

samverkan och kommunikation med externa parter. 

Studiens slutsats blir att kommunpoliserna upplever att de saknar rätt förutsättningar för att 

utföra delar av sitt uppdrag. Detta baseras på att kommunpoliserna anser att bristen på 

operativa resurser påverkar den delen av uppdraget som rör utförandet av insatser relaterade 

till t.ex. samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Bristen på stöd från VA leder 

till att man saknar rätt underlag och evidensbaserade metoder för att utföra åtgärder såväl att 

ta fram och utvärdera insatser kopplade till samverkansöverenskommelser och 

medborgarlöften. Kommunpolisen ska driva det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet genom bl.a. samverkan. Man upplevde dock att man till stor del saknade stöd för det 

proaktiva tankesättet och engagemanget. Detta gällde främst mot ingripandeverksamheten och 

dess gruppchefer, men även mot lokalpolischefen i vissa fall. Detta kopplades även till den 

organisatoriska placeringen av kommunpoliser där även titulering ingår. Många 

intervjudeltagare anser att en placering av kommunpolisen rakt under lokalpolischefen skulle 

visa på prioriteringen av det brottsförebyggande arbetet, dels underlätta kommunpolisens 

möjlighet att påverka andra då hierarki och rang har stor betydelse inom polisorganisationen. 
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Jämförelser med tidigare forskning 

Problemorienterat polisarbete bygger på att man bland annat använder SARA-modellen för att 

komma åt orsakerna till problem för att förhindra att problem uppstår, istället för att reagera 

först när ett brott sker via t.ex. larm (Eck, 2008, s.117-119 samt Weisburd et.al, 2010, s.140). 

R:et i SARA står för response som är kopplat till någon sorts insats som därmed blir knuten 

till den tillgängliga resursen i form av personal, samt deras inställning till det förebyggande 

arbetet. Att arbeta inom ingripandeverksamheten med att svara på larm ska inte ses som ett 

mål, utan snarare som ett av flera olika medel för att uppnå polismyndighetens mål, där det 

brottsförebyggande arbetet är ett av huvudmedlen (Scott & Kirby, 2012, s.4 samt Eck, 2008, 

s.118). Braga och Weisburd (2008, s.140-141) lyfter även fram att det problemorienterade 

polisarbetet är svårt att applicera direkt på gatunivå med poliser i yttre tjänst, då dessa saknar 

kunskap, tid och ofta även engagemang att utföra och utvärdera det. Detta bekräftas även av 

intervjudeltagarnas upplevelser då kommunpoliserna finner det svårt att motivera 

gruppcheferna för ingripandeverksamheten att arbeta förebyggande. 

För att ta fram en lokal problembild med rätt underlag krävs rätt kompetens och stöd från VA, 

men även av kommunpolisen själv. Utan rätt stöd gällande arbetsmetoder och liknande menar 

Braga och Weisburd (2008, s.140-141) att man faller tillbaka på traditionellt polisarbete där 

ingripandeinsatser och fotpatrullering är vanligt förekommande, istället för att använda sig av 

POP för att komma åt de bakomliggande orsakerna. Weisburd et.al. (2010, s.162-164) lyfter 

fram POP som en lyckad arbetsmetod mot brottslighet och asocialt beteende, men det kräver 

att man genomför en genomtänkt SARA vilket kräver ett stöd ifrån hela organisationen. En 

stödfunktion behövs under hela processen för utvärdering och analys samt för förberedandet 

av insatser, vilket kommunpoliserna upplever att de saknar då det befintliga stödet från VA är 

bristfälligt och att det ofta helt saknas operativa resurser. 

Kommunpolisens roll har likheter med det som De Vries och Van der Hooft - Van der Zijl 

(2003, s.1026) menar krävs för att Community Policing ska fungera, nämligen att den skapar 

en tydlig kontaktperson mellan polismyndigheten och samhället. Skogan (2008, s.28-29) 

menar att Community Policing är ett medel för att höja förtroendet och anseendet hos polisen 

genom ett ökat samarbete och engagemang med samhället. Detta kan kopplas till 

kommunpolisens positiva syn på sin egen kompetens och mandat för att etablera och 

upprätthålla samverkan.  
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Samtidigt blir dock resultatet av samverkan påverkat negativt, då man saknar de operativa 

resurser som ska genomföra de strategiska besluten. Detta stöds även av Mastrofski (2008, 

s.46) och Skogan (2008, s.28-29) som menar att samhället bedömer polisen utifrån de resultat 

som framkommer jämfört med de löften och åtaganden som utlovas. De Vries och Van der 

Hooft - Van der Zijl (2003, s.1034) menar även att polisens anseende påverkas av i vilken 

grad polisarbetet sker i det lokala området, vilket återigen faller tillbaka på tillgången till 

operativa resurser eller insatser. Community Policing har även kopplingar till 

medborgarlöften i den mån att medborgarlöftena utgår ifrån medborgarnas upplevda problem 

som polisen ska arbeta efter. Det finns vetenskapligt stöd för att polisens anseende och 

förtroende ökar när dessa använder sin makt i linje med det som önskas och förväntas av 

medborgarna (De Vries och Van der Hooft-Van der Zijl, 2003, s.1023). 

Kopplingar till valda teorier 

Kommunpolisen upplever den del i sin roll som går ut på att etablera och upprätthålla 

samverkan som positiv. Upplevelsen bygger på att de anser sig ha lyckats upprätta bra 

kontaktvägar ut mot samhället och att man har kunnat delegera ut en del av det 

brottsförebyggande arbetet på sina externa samverkanspartners. Detta kan kopplas mot Cohen 

och Felsons (1979) rutinaktivitetsteori på så vis att man ökar de kapabla väktarna, d.v.s. att 

man ökar de krafter som kan motverka eller förhindra att brott begås. Det går också 

argumentera för att man genom att engagera sina externa samverkanspartners, som omfattar 

allt ifrån kommunen, lokala fastighetsägare till frivilliga organisationer, också kan påverka 

den delen i teorin som menar att det skapas brottstillfällen i hur vi strukturerar och konstruerar 

vårt samhälle. Om kommunpoliserna kan sprida det brottsförebyggande tänket till det lokala 

samhället arbetar man även mot minskad brottslighet och en ökad trygghet från flera olika 

fronter. Detta genom att t.ex. fastighetsägarna försöker bygga bort lämpliga objekt, skolorna 

arbetar mot motiverade förövare och liknande. 

Bristen på operativa resurser kan även ses igenom andra delar av teorin på samma sätt, d.v.s. 

att bristen på resurser påverkar antalet kapabla väktare, vilket i sin tur påverkar risken för en 

förövare att upptäckas och lagföras för ett brott. Bristen på resurser kan även ses påverka 

framtagandet av ett medborgarlöftes innehåll, då valet av konkret löfte kan vara beroende av  

tillgången till operativa resurser, istället för vad som faktiskt önskas av medborgarna 

lokalpolisområdet.  
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Bristen på stöd från t.ex. VA kan leda till att uppföljningen och utvärderingen av 

medborgarlöftena blir bristfällig. Det framkommer en osäkerhet från kommunpoliserna kring 

hur framtagandet och utvärderingen av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften 

ska gå till, vilket leder till att man inte kan säkerställa att insatserna ger effekt vilket styrks av 

kommunpoliser såväl som lokalpolischefer. Kommunpolisen och rutinaktivitetsteorin försöker 

båda påverka uppkomsten av själva brottstillfället, istället för att agera reaktivt först när 

brottet har begåtts. 

Kopplingen till Hirschis (1969) teori om sociala band handlar mycket om kommunpolisens 

roll inom ramen för samverkan i olika forum. Kommunpolisen är som tidigare nämnt, nöjd 

med hur dessa band ser ut till bl.a. kommunen. Det saknas däremot resurser som kan stärka de 

sociala banden direkt till medborgaren. Här är det tänkt att områdespoliser ska fylla upp den 

funktionen. Även här spelar även organisationskulturer en roll då varje enskild polis rent 

teoretiskt sett har möjlighet att kliva ur sin bil och skapa band med samhället mellan sina 

ordinarie uppdrag. Hirschi (1969) menar att individens band till samhällets normer och 

värderingar ligger till grund för risken att hamna i brottslighet eller inte. Kommunpolisen kan 

i sin roll genom samverkan, samverkansöverenskommelser och medborgarlöften påverka dels 

andra viktiga aktörer som t.ex. skola, socialtjänst m.m., dels näringsidkare, fastighetsägare 

m.m. som gemensamt kan arbeta för att främja individens sociala band i form av t.ex. 

utbildning, arbete och moraliska värderingar. 

Eftersom studien syfte var att ur de tillsatta kommunpolisernas perspektiv studera funktionens 

förutsättningar att utföra sitt uppdrag, och inte huruvida en faktisk insats har effekt på 

brottslighet eller trygghet, blir kopplingarna mot tidigare forskning och kriminologiska teorier 

något abstrakta. De potentiella effekterna på brottsligheten blir därmed  inte relevanta för 

studiens syfte, utan ska istället ses som tänkbara kopplingar eller en tänkbar framtida effekt 

utifrån den problematik som framkommit av materialet i studien.  

Alternativa tolkningar av resultatet 

En alternativ tolkning av intervjudeltagarnas upplevelser kan handla om att framtagandet av 

samverkansöverenskommelser och medborgarlöften kanske inte ska ligga på 

kommunpoliserna själva. Kommunpoliserna upplever i regel en stor frustration och irritation 

över att man saknar rätt stöd från VA gällande såväl statistik som andra underlag och metoder 

för uppföljning/analys. Weisburd och Braga (2008, s.134-135) argumenterar för samma sak 

då de menar att man inte kan lägga en detaljerad problemanalys som t.ex. SARA på gatunivå. 
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Kommunpoliserna kanske istället bör ägna sig åt lokala problembilder och samverkan, medan 

den djupare och noggrannare analysen och utvärderingen läggs på personal med 

spetskompetens inom t.ex. statistik eller utvärderingar, antingen inom det lokala polisområdet 

eller regionalt. Man tillåter med andra ord "POP-light"-versioner (Weisburd & Braga, 2008, 

s.148-149) ute på lokalpolisområdet. Dessas insatser kan snabbare och enklare anpassas efter 

rådande omständigheter, jämfört med ett medborgarlöfte som ska uppdateras en gång per år. 

Många intervjudeltagare upplevde polisens organisationskultur som ett problem, där 

framförallt hierarkin stod ut. En annan tolkning av studien kan vara att man bör motverka den 

befintliga poliskulturen genom att inte särskilja ingripandeverksamheten mot den 

brottsförebyggande och kontaktskapande områdespolisen. Slår man ihop dessa kan man 

istället sprida det preventiva engagemanget och arbetsmetoderna i alla led. Den befintliga 

poliskulturen skulle även kunna bemötas genom att utbilda nyckelpersoner som t.ex. 

gruppchefer i det brottsförebyggande arbetet, såväl under polisutbildningen i sig. Frågan är 

därmed om man ska ha en gemensam ingripande/brottsförebyggande verksamhet som klarar 

alla sorters arbetsuppgifter, vilket ställer höga krav på den enskilde polisen och en förändring 

av poliskulturen. Alternativet är fredade specialgrupper som kommer att värderas olika, varav 

den sistnämnda upplevs vara den väg man väljer idag. 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ingen nationell forskning när det gäller funktionen som kommunpolis, varpå all typ 

av svensk forskning kring detta behövs. Kommunpolisens roll har varken utvärderats eller 

analyserats, vilket kan vara värdefullt med tanke på alla skilda sätt man arbetar på samt alla 

olika typer av medborgarlöften man ger. Även medborgarlöftet i sig bör forskas närmare på, 

då flera intervjudeltagare upplevde att processen med att ta fram ett medborgarlöfte var 

väldigt tidskrävande. Flera deltagare uttryckte en frustration över att man skulle börja om med 

hela processen kring att arbeta fram nya medborgarlöften innan de första var avslutade, varpå 

man även bör forska i längden och formen på samverkansöverenskommelser samt 

medborgarlöften i sig. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning för kommunpolis 
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Bilaga 2. Uppdragsbeskrivning för områdespolis 
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Bilaga 3: Beslut Områdespolis 

 



 

58 

 

 

 

 

  



 

59 

 

Bilaga 4. Intervjuguide polismyndigheten 

 

Intervjuguide Polismyndigheten 

[Upprepa syfte, anonymitet och datahantering. Vill deltagaren ta del av resultatet?] 

Syftet med denna studie är att studera kommunpolisens upplevda resurser, kunskap och stöd 

för att utföra sitt uppdrag enligt arbetsbeskrivningen. 

 

o Vad är en kommunpolis, och vilket mål har funktionen? 

o Upplever du att du har rätt kompetens och stöd för att uppnå dessa mål? 

o Hur mycket av din arbetstid går åt till funktionen kommunpolis? (heltid, deltid, %) 

o Om du ser på dina arbetsuppgifter (t.ex. medborgarlöften) samt uppföljningen av 

dessa; Hur ser det ut med utbildning och metodstöd gällande hur man bör genomföra 

detta?  

o Anser du att du har rätt befogenheter/mandat ifrån ledningen för att utföra ditt arbete 

på ett tillfredställande sätt? 

o Hur påverkar polisens resurser kommunpolisens arbete?  

o Hur ser balansen ut mellan vad lokalsamhället vill ha, mot det som kommunpoliserna 

kan garantera i form av resurser och insatser? 

o Vad fungerar bäst respektive sämst gällande samarbetet med externa aktörer? 

o Vilka resultat tror du att satsningen på kommunpoliser kommer leda till långsiktigt? 

o Skulle du vilja förändra något kring kommunpolisen som vi inte har tagit upp? 

o Hur har din syn på kommunpolisen förändrats sen du ansökte om tjänsten?  

(skulle du söka samma tjänst igen?) 
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Bilaga 5. Intervjuguide kommun 

 
Intervjuguide Kommunkontakt 

 

[Upprepa syfte, anonymitet och datahantering. Vill deltagaren ta del av resultatet?] 

Syftet med denna studie är att studera kommunpolisens upplevda resurser, kunskap och stöd 

för att utföra sitt uppdrag enligt arbetsbeskrivningen. 

 

o Vad innebär funktionen kommunpolis för dig och ditt arbete? 

 

o Hur såg samarbetet ut innan kommunpolisen tillsattes? 

 

o Upplever du att kommunpolisen har rätt kompetensen kring t.ex. brottsförebyggande 

och liknande som är nödvändigt, eller saknas det något? 

 

o Hur ser balansen ut mellan vad kommunen vill ha, mot det som kommunpoliserna kan 

garantera i form av resurser, insatser och dylikt? 

 

o Anser du att kommunpolisen har tillräckligt med mandat? 

 

o Skulle du vilja förändra/förbättra något? 

 

o Hur påverkar satsningen med kommunpoliser den upplevda tryggheten/brottsligheten? 

 

o Vad tror du satsningen på kommunpolisen kommer leda till långsiktigt? 
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Bilaga 6. Information och samtyckesbrev 

Skriftlig information 

Gällande studien "Kommunpolisens arbete" 

Bakgrund och syfte: En prioriterad satsning inom polismyndigheten är lokalförankring och 

arbete efter lokala problembilder ute i respektive lokalpolisområde som ska ledas av den 

polisära funktionen ”kommunpoliser". Syftet med denna studie är att studera kommunpolisens 

upplevda resurser, kunskap och stöd för att utföra sitt uppdrag enligt arbetsbeskrivningen. 

Förfrågan om deltagande: Du är tillfrågad att delta i studien då du arbetar som 

kommunpolis, lokalpolisområdeschef eller på annat sätt har kontakt med dessa i ditt arbete, 

och därmed även kan ha värdefulla synpunkter på förutsättningar och begränsningar.  

Hur går studien till: Vi kommer att boka en plats och tid som passar dig för ca en timmes 

intervju gällande dina upplevelser kring kommunpolisens arbete, förutsättningar och resultat. 

Vi är ute efter dina egna åsikter, och det finns inget rätt eller fel. Intervjun spelas in. Innan vi 

startar kommer du få chansen att ställa samt att få ev. frågor besvarade. 

 

Vilka är riskerna och fördelar: De enda är riskerna känslomässiga. Det är du som 

bestämmer vad du vill säga, och vi kan avbryta intervjun om det känns obehagligt. Fördelarna 

är att du är med och utvärderar kommunpolisernas förutsättningar. 

 

Hantering av data och sekretess: Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem genom att din person och data knutet till detta anonymiseras. 

Ansvariga är Andreas Reiman och Daniel Hall. Kontaktuppgifterna vi använde för att 

kontakta dig fick vi via befintliga personliga relationer eller via andra deltagare som fick 

förfrågan om de känner fler som kan tänkas delta i studien. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? Denna uppsats är en del i en avslutande del 

inom utredningskriminologi och beräknas vara klar till juni. Om du vill så kan ett exemplar 

skickas till den mailadress du anger, efter att studien är godkänd av Högskolan i Gävle. 

 

Försäkring, ersättning: Vi kommer inte att erbjuda någon ersättning, och har inte heller 

någon försäkring utöver det vanliga försäkringsskyddet. 
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Frivillighet: Studien är helt frivillig, och kan du avbryta intervjun när du vill. Skulle du 

avbryta din medverkan av någon anledning så får du själv avgöra om vi får använda oss av det 

materialet vi eventuellt kan ha hunnit spela in eller inte. Detta gäller även efter intervjun.  

 

Ansvariga: Forskningshuvudmän för det här projektet är Andreas Reiman (mobilnummer*), 

(mail*)@hotmail.com eller Daniel Hall (mobilnummer*), (mail*)@hotmail.com. Kontakta 

dessa för frågor eller andra funderingar. 

*maskerat i studien men utskrivet i originalhandlingarna som skickades ut. 

 

(Nedanstående del fylls i på plats innan intervjun startar) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Samtyckesformulär 

Härmed har jag blivit informerad om studien kring kommunpolisernas upplevda resurser, 

kunskap och stöd för att utföra sitt uppdrag enligt arbetsbeskrivningen. 

Jag har fått ställa frågor innan intervjun, fått dessa besvarade och samtycker till mitt 

deltagande i intervjun. Detta innebär även att jag godkänner behandlingen av personuppgifter 

och andra relaterade uppgifter och att jag är medveten om att jag kan dra mig ur studien när 

som helst genom att kontakta forskaransvarig Andreas Reiman eller Daniel Hall. Detta gäller 

även efter att intervjun har skett.  

 

 

_______________________________________   ______________________________________ 

Namn/Ort/datum   Namnförtydligande 
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Bilaga 7. Kursplan för kommunpolisutbildningen 
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