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SAMMANFATTNING 

Västerbottens län präglas av en tätbefolkad kust och ett glest befolkat inland som innehåller 

ett flertal landsbygdskommuner. Strategier för att arbeta mer brottspreventivt och 

trygghetsskapande har tagits fram i form av medborgarlöften. Dessa medborgarlöften finns i 

länets alla 15 kommuner och är framtagna av polis med hjälp av kommun och befolkning. 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av ett urval av insatser och skillnader i det 

brottspreventiva arbetet i tätort och landsbygd i Västerbottens län. För att få svar på 

frågeställningarna så har varje medborgarlöftenas innehåll kategoriserats inom de 

brottspreventiva insatserna i en kommunindelning beroende på om kommunen varit en 

stadskommun, pendlingskommun eller landsbygdskommun. Medborgarlöften bygger på 

metoderna Community policing och Problemorienterat polisarbete vars syfte är att bygga upp 

en god relation mellan polis och befolkning samt finna bakomliggande problem till brotten.  

Resultatet i studien visar att information kring medborgarlöftena på kommunernas hemsida är 

väldigt bristfälliga. De insatser som identifierats i löftena är inom Trafik, Narkotika, 

Grannsamverkan, Ungdomsrelaterat, Öka synlighet/Närvaro, Våld i nära relation, 

Alkoholtillsyn, Fysisk miljö och Oskyddade trafikanter. Det går att identifiera enstaka 

skillnader i medborgarlöftena i kommunernas brottspreventiva arbete. Trafikinsatser och 

insatser mot narkotika är någonting som fått utrymme i alla kommuner i sina medborgarlöften 

med undantag för de två stadskommunerna Umeå och Skellefteå. Även landsbygdskommunen 

Malå sticker ut i att inte göra ha med en punkt om drog- och rattfylleri. Grannsamverkan är en 

insats som det går att se ett mönster i att alla pendlingskommuner har identifierat och har med 

i sitt medborgarlöfte, men detta är inget som landsbygdskommunerna har valt att fokusera på. 

Ökad polisiär synlighet och närvaro är ett fokus som går att koppla till 

landsbygdskommunerna. Våld i nära relation finns endast som insats i pendlingskommuner.  I 

övriga insatspunkter så ses ingen röd tråd som går att koppla till de tre kommunindelningarna. 

 

Nyckelord: Landsbygd, Medborgarlöften, Brottsprevention, Västerbotten. 
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INLEDNING 
 

Med minskad befolkning i områden långt ifrån de större städerna så följer också en minskad 

statlig service och bemanning för de människor som bor kvar i landsbygder. Detta gäller även 

polisens närvaro, placeringar och tillgänglighet. Indragningar och nedskärningar präglar 

många av dessa platser runtom i Sverige. Tidigare forskning visar att det under de senaste 

åren inte kan anses att polisens har blivit starkare på landsbygd och mindre samhällen, utan 

dessa har snarare sett en minskning i polisiär närvaro, detta trots politiska utspel om 

förändring (Lindström 2015). Västerbottens län är ett tydligt exempel på den pågående 

urbaniseringen. Kusten i Västerbottens län präglas av en stark tillväxt med starkt befolkade 

städer som Umeå och Skellefteå, medan inlandet har drabbats av avfolkning under längre tid 

och innehåller ett flertal landsbygdskommuner. 

 

Det finns olika föreställningar om vilken typ av brottslighet som sker beroende på om brottet 

sker i stad eller landsbygd. Forskning av Vania Ceccato och Lars Dolmen har visat att den 

svenska landsbygden har blivit mer tillgänglig för olika typer av brottslighet men att 

brottslighet fortfarande anses vara ett urbant problem (Ceccato & Dolmen 2011). Uppsatsen 

kommer delvis att bygga på innehåll av två vetenskapliga artiklar från dessa två. Artiklarna 

heter Crime in rural Sweden (2011) och Crime prevention in rural Sweden (2013).  

 

Låg befolkningstäthet ger polisen möjlighet att arbeta på olika vis jämfört med hur de behöver 

arbeta i större tätorter. Då det oftast inte finns möjlighet att ha poliser placerade i områden 

med liten befolkning på stora avstånd så krävs en ökad samverkan mellan boende och polis. 

Brottsnivån är högre och har en snabbare ökning av antalet brott i områden och regioner med 

storstadsprägel (Ekbom et al. 2016). Ett problem som minskad polisiär närvaro är krav på de 

med makt att hitta nya strategier i sitt brottsförebyggande arbete för att säkerställa trygghet i 

hela landet. En insats är lokala medborgarlöften till befolkningen som är framtagna genom 

samverkan mellan polis och lokalsamhälle (Polisen 2019a). Dessa medborgarlöften ska finnas 

på kommunernas hemsidor men många kommuner har väldigt tunna beskrivningar 

tillgängliga på respektive webbplats. Brottslighet i olika former förekommer i alla delar av 

landet, men vad skiljer egentligen i kommunernas fokus inom brottsprevention, i förhållande 

till om det är en glesbygdskommun respektive en större stadskommun i samma län. 

Medborgarlöften är ett sätt att arbeta i brottsförebyggande syfte och bidrar till lokal 

samverkan. Medborgarlöftena skiljer sig från kommun till kommun och löftena är framtagna 
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av polis och kommunrepresentanter och gäller oftast under en begränsad period. Meningen 

med löftena är att vara ett verktyg till effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete. Detta ska ske genom att involvera och engagera befolkningen tillsammans med aktörer 

från lokalsamhället i arbetet. Via detta så ska även polisen bygga ett ökat förtroende i 

kommunerna (Polisen 2019a). Medborgarlöftena som tagits fram till sin kommun ska alltså 

vara kopplade till lokala problem, och detta ska styra det brottspreventiva arbetet som sker 

och kan vara olikt beroende om det är kopplat till det glest befolkade inlandet eller det 

tätbefolkade kustområdet.
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Brottsprevention finns i olika former och angreppssätt. Syftet är att ge en bild av ett urval av 

tillgänglighet, insatser och skillnader i det brottspreventiva arbetet i tätort och landsbygd i 

Västerbottens län. Syftet är vidare att studien ska visa om det samma är fokus på typ av 

brottslighet trots de stora skillnader som finns i kommunernas befolkningstäthet.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur tillgänglig är information för medborgarna om medborgarlöftenas process på 

kommunernas hemsidor? 

 

2. Vilka typer av problem har kommunerna kommit fram till som punkter i sina 

medborgarlöften? 

  

3. Finns det skillnader i typer av brott som kommunerna identifierat i det 

brottspreventiva arbetet i medborgarlöftenas punkter beroende på om det är en stads-, 

pendlings- eller landsbygdskommun i Västerbottens län? 

 

Avgränsning: 

Uppsatsen kommer avgränsa sig till att beröra de 15 kommunerna som finns i Västerbottens 

län. Jag kommer studera varje enskild kommuns medborgarlöfte. Jag har valt att ha tidsmässig 

avgränsning på dokumenten från till 2016 och framåt. Jag kommer att använda mig av det 

senaste uppdaterade versioner av dokumenten som finns på de hemsidor jag besökt. Detta då 

inte alla dokument är förnyade år 2019. Vissa kommuners medborgarlöften innehåller insatser 

som inte ingår i någon av mina kategoriseringar exempelvis skolinsatser mot tobak. Jag har 

valt att inte inkludera dessa punkter, utan endast inkludera de punkter som är tydligt skrivet 

att insatsen inom droger gäller just narkotika. Detta på grund av att formuleringar kring ordet 

droger kan innefatta tobak.  

 

Disposition 

Innehåller en del om metod och material som visar vilken metod och material som används i 

uppsatsen. Uppsatsen kommer sedan innehålla en bakgrunds del som beskriver de centrala 

delarna i studien, såsom en beskrivning av Västerbottens län, Sveriges kommuner och 
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landstings kommunindelning och medborgarlöften. Uppsatsen innehåller sedan en teoridel 

som behandlar kriminologiska termer som Community policing och Problem-oriented 

policing. Vidare kommer presentera tidigare forskning som behandlat brott och 

brottsprevention i landsbygd. Sedan följer en resultat- och analysdel av det framtagna 

materialet. Uppsatsen avslutas med en slutsats och diskussion med egna tankar över det 

resultat som framkommit i studien. 
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METOD OCH MATERIAL 
 

Arbetet i uppsatsen är att tolka dokument. Bergström och Boréus (2018) skriver i sin bok 

Textens mening och makt att det är lämpligt med innehållsanalys när det kommer till att tolka 

och kategorisera text. Punkterna i medborgarlöftena kräver tolkning då den brottspreventiva 

insatsen kan beskrivas varierande i kommunerna trots att de berör samma typ av 

brottsprevention med vissa variationer. Därför krävs en typ av kategorisering där jag tolkat 

den specifika punkten i medborgarlöftet för att kunna ringa inom en specifik huvudrubrik, 

exempelvis så kommer de insatser som berör ungdomar, oavsett om det är drog- eller 

trafikinsatser, kategoriseras in under samma brottsprevention. För att få fram information så 

har en kvalitativ innehållsanalys gjorts på de 15 medborgarlöften som finns bland 

kommunerna i Västerbottens län. Alan Bryman skriver i sin bok Samhällsvetenskapliga 

metoder att kvalitativ innehållsanalys är en vanlig metod när dokument ska analyseras. Denna 

metod kommer att användas i denna uppsats för att få svar på den valda frågeställningen. 

Denna typ av innehållsanalys används för att identifiera olika teman i de texter som ingår i 

studien (Bryman 2011).  

 

Jag började med att titta på ett urval av medborgarlöften för att få en bild av hur innehållet 

kan se ut. Detta rekommenderas av Bergström och Boréus (2018) som en lämplig start av en 

innehållsanalys.  Jag har sedan arbetat med att hitta dokument som beskrivit vad som varit 

syftet med att skapa medborgarlöften. Denna information har tagits fram på Sveriges 

kommuner och landsting samt polismyndighetens hemsidor. För att få vidare kunskap har jag 

även läst om vilka polisiära metoder medborgarlöften och samverkan har som bakgrund. 

Medborgarsamverkan bygger på teorin community policing (COP) och problemorienterat 

polisarbete (POP).  

 

Materialet är inhämtat från enskilda kommuners och polismyndighetens hemsidor. På 

kommuners hemsidor så skiljer det sig i hur deras brottsförebyggande arbete presenteras. 

Vissa kommuner har gjort på så vis att de länkat direkt till Polisen.se där alla medborgarlöften 

finns att ta del av, medan andra kommuner har en kategori om sitt brottsförebyggande arbete 

på sin hemsida.  

 

Kodningen har jag valt att göra manuellt. Detta på grund av jag ville lämna utrymme för att 

tolka meningar i vad det brottsförebyggande arbetet hade för fokus och att textmängden var 
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hanterbar för en enskild person. Fördelar med manuell analys är att det ger möjlighet till mer 

komplicerade tolkningar (Bergström och Boréus 2018). Jag började med att efter jag gjort en 

första övergripande titt på medborgarlöftena, så kunde jag identifiera flera insatser som var 

återkommande i dokumenten. Då kunde jag tematiskt ställa upp ett antal löften som berörde 

samma brottsprevention. Efter att ha gått igenom löftena ett flertal gånger så kunde jag 

slutligen bestämma mig för att ha med punkter som var kopplade till Trafik, Narkotika, 

Grannsamverkan, Ungdomsrelaterat, Öka synlighet/Närvaro, Våld i nära relation, 

Alkoholtillsyn, Fysisk miljö och Oskyddade trafikanter. När jag hade dessa punkter att gå efter 

så kunde jag lägga in dem under respektive kommunindelning. De tre utvalda 

kommunindelningarna är Stad, Pendlingskommun och Landsbygdskommun. Med detta klart så 

kunde jag ställa upp löftenas fokus i en tabell och identifiera vad varje kommun och 

kommunindelning hade gemensamt. Via detta kunde jag sen se och tolka i dokumenten ifall 

det var någon formulering eller punkt som avvek från de andra kommunerna och om det gick 

att koppla detta till vilken kommunindelning de tillhörde. På så vis hade jag både en 

kategoriserad tabell och en text att analysera fram svaret på mina frågeställningar.  

 

Då texter tolkas så kan det finnas svagheter i intersubjektiviteten. Intersubjektivitet betyder att 

resultatet visar samma resultat då flera personer gör dem (Bergström och Boréus 2018). Detta 

gäller även denna uppsats, då jag som ensam tolkat det insamlade materialet. 

 

På de 15 kommunernas hemsidor har sökningar gjorts i deras sökmotor på orden 

medborgarlöfte, brottsförebyggande och trygghet. Detta för att se vilken information varje 

kommun har tillgängligt om sitt medborgarlöfte på sin hemsida. Sökningar i primo och har 

gjorts med sökorden ”Community policing”, ”medborgarlöfte”, Crime geography” och ”Rural 

crime prevention”. De vetenskapliga artiklarna som har identifierats och använts i uppsatsen, 

är tidigare forskning om brott och brottsprevention i stad och landsbygd av Vania Ceccato & 

Lars Dolmen. De var två vetenskapliga artiklar vid namn ”Crime in rural Sweden” från 2011 

och ”Crime prevention in Rural Sweden” från 2013. Dessa två artiklar berör brott och 

brottsprevention i Sverige med ett fokus på landsbygd och har gett en vetenskaplig 

anknytning till uppsatsen. Ytterligare artikel som tittats på är Peter Lindströms ”Police and 

crime in rural and small Swedish municipalities” från 2015 som handlar om i polisens 

resurser fördelar sig i landet. Den berör även brottslighet i landsbygd. Vidare har även en 

artikel av Christophe Vandeviver och Wim Bernasco vid namn The geography of crime and 

crime control från 2017 används för att få en bild av kriminalitetens geografi. Utifrån dessa 
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artiklars innehåll och nämnda forskare har jag sedan sökt mig vidare till ytterligare artiklar 

som setts som relevanta för studien. 
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BAKGRUND 
 

Västerbottens län 

Västerbottens län är ett av de nordligare län i Sverige med endast Norrbottens län längre norr 

om sig. Länet sträcker sig över landet, från kusten i öst mot fjällandskap i väst, och har därför 

olika karaktär på sin natur beroende på var i länet du rör dig. I länet finns 15 kommuner som 

skiljer sig i kategorisering gjort av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kusten präglas 

av en stark tillväxt med hög befolkningstäthet i och kring städerna Umeå och Skellefteå. Detta 

till skillnad från länets inland som har drabbats av avfolkning under längre tid och innehåller 

ett flertal landsbygdskommuner. I kringliggande kommuner till Umeå kommun så finns en rad 

kommuner som även de har en starkare tillväxt än landsbygdskommunerna, där närheten till 

stad gör att det finns ett större underlag för arbetspendling, vilket gör att människor fortsatt 

kan befolka dessa områden i högre grad än landsbygdskommunerna.  

 

Västerbotten län är Sveriges näst största och har en befolkningstäthet på 4,9 invånare per 

kvadratkilometer bland sina ca 270 000 invånare, varav nästan hälften av dessa bor i Umeå. 

Skillnad i befolkningstäthet i Umeå jämfört med resterande län är också väldigt tydlig. De har 

en befolkningstäthet på 54,9 invånare per km2. Detta går att jämföra med den näst största 

staden Skellefteå som har en täthet på 10,7 invånare per km2. Vännäs kommun som är 

grannkommun med Umeå har en betydligt tätare befolkning än resterande tolv kommuner 

med 16,6 invånare per km2 men då är Vännäs kommun den minska kommunen i länet också 

vilket inte ger samma förutsättning för spridning som de stora inlandskommunerna. Där 

Dorotea (0,9 invånare per km2), Sorsele (0,3 invånare per km2), Storuman (0,8 invånare per 

km2), Vilhelmina (0,8 invånare per km2) och Åsele (0,7 invånare per km2) samtliga är stora 

kommuner till landareal men med ett litet befolkningsunderlag existerar (SCB 2018). Se 

Bilaga. Tabell 1.  

 

Kommunindelning  

Uppsatsens indelnings bygger på Sveriges kommuners och landstings kommunindelning med 

vissa ändringar för att göra att studien blir bättre att utläsa. Kommunerna är i studien indelade 

i tre kategorier. Stad, Landsbygdskommun och Pendlingskommun. Inom kategorin stad finns 

två kommuner. Fem kommuner som räknas som pendlingskommuner och slutligen åtta som 

Landsbygdskommuner. Det som karaktäriserar varje kategorisering är att stadskommunerna 

har en större tätort än de övriga, pendlingskommunerna ligger nära städer och har därför en 
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större utpendling till den närliggande staden. Utpendlingen minskar oftast ju längre ifrån en 

stad kommunen ligger. Många av kommunerna i denna kategori har dock sett en 

befolkningsökning de senaste tio åren. Landsbygdskommuner har ofta längre sträckor till 

närmsta stad och dessutom sett en minskad befolkningsutveckling under de senaste tio åren.  

  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) som är en politiskt styrd organisation som är en 

intresse- och arbetsgivarorganisation för Sveriges regioner och kommuner. SKL kategoriserar 

landets alla kommuner i olika grupper beroende på hur befolkningsstatusen ser ut. SKLs 

kommungruppsindelning kan ge en utökad bild i vad som präglar varje kommun. 

Jag har använt deras indelning som utgångspunkt i min egen indelning med några mindre 

ändringar. Det är som tidigare skrivet endast två kommuner av de femton som är 

kategoriserad med ordet stad. Det är kuststäderna Umeå och Skellefteå som hos SKL kallas 

”Större stad" och ”Mindre stad/tätort”. Dessa två kommer ingå i samma kategoriseringsnamn 

”Stad” i studien. Jag har även valt att ändra beteckning för kommunerna Robertsfors och 

Vindeln från ”Lågpendlingskommun nära större stad” till att endast heta ”Pendlingskommun 

nära större stad”. Samt har en ändring skett för Storumans kommun som i SKLs 

kommunindelning heter ”Landsbygdskommun med besöksnäring”, det har ändrats till att bara 

heta ”Landsbygdskommun”. Detta för att jag anser att den utökade beteckningen inte är 

relevant i studien och för att det inte ska ske förvirring för läsaren vilken kategori kommunen 

tillhör. 

 

Kommunindelning i Västerbottens län 2017: 

- Bjurholms kommun - Pendlingskommun nära större stad 

- Dorotea kommun – Landsbygdskommun 

- Lycksele kommun – Landsbygdskommun 

- Malå kommun – Landsbygdskommun 

- Nordmalings kommun - Pendlingskommun nära större stad 

- Norsjö kommun – Landsbygdskommun 

- Robertsfors kommun – Pendlingskommun nära större stad (Lågpendlingskommun) 

- Skellefteå kommun – Stad (Mindre stad/tätort) 

- Sorsele kommun – Landsbygdskommun 

- Storumans kommun - Landsbygdskommun med besöksnäring 

- Umeå kommun – Stad (Större stad) 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurholms_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorotea_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lycksele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordmalings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norsj%C3%B6_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Robertsfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skellefte%C3%A5_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorsele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storumans_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5_kommun
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- Vilhelmina kommun – Landsbygdskommun 

- Vindelns kommun – Pendlingskommun nära större stad (Lågpendlingskommun) 

- Vännäs kommun - Pendlingskommun nära större stad 

- Åsele kommun – Landsbygdskommun 

  

Kategoribetydelse enligt SKL: 

 

Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 

invånare i den största tätorten. 

Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 

invånare i den största tätorten. 

Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av 

nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent 

av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största 

tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent)  

(Sveriges kommuner och landsting 2016) 

 

 

Medborgarlöften 

När polisen ombildades den 1 januari 2015 från rikspolisstyrelsen och 21 

länspolismyndigheter till en sammanhållen polismyndighet så ville de även i högre grad 

använda sig mer av befolkningens och andra samhällsaktörers kunnande för att på så vis 

komma närmare medborgarna och implementera dem i det brotts- och trygghetsförbyggande 

arbetet. I och med detta så kom även medborgarlöftena i arbetsmetoden in. Med 

medborgarlöftesmodellen så ska alltså polisen samverka med kommuner för att få fram vilka 

lokala problem som finns, detta ska med hjälp av medborgare och medarbetare inom 

kommunen. Detta för att ta till vara på de upplevelser och kunskaper som finns ute i landet 

(BRÅ 2018). Det viktiga med medborgarlöften är även att kommunerna och 

polismyndigheten ska få en brottsprevention som kan ses som både långsiktig och 

strukturerad (Sveriges Kommuner och Landsting 2015). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelmina_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vindelns_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nn%C3%A4s_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85sele_kommun


11 
 

Polismyndigheten hade som mål att det skulle finnas medborgarlöften för landets alla 

kommuner vid årsskiftet 2016/2017, i Västerbottens län har alla kommuner ett 

medborgarlöfte. Medborgarlöftet ska arbetas fram till ett dokument som ska undertecknas av 

chefen för lokalpolisområdet och kommunens representant som varit med och tagit fram 

dokumentet. I detta dokument ska det kunna utläsas vilka lokala problem som identifierats 

och vilka åtgärder polisen och deras samverkanspartners ska vidta under den period som 

bestämts. Tanken med medborgarlöften är att polis ska upprätta en 

samverkansöverenskommelse genom att initiera samverkan med kommun och lokala aktörer. 

Kommun och polis ska ha dialoger med medborgare i det lokala samhället, samt dialoger med 

medarbetarna på polis och kommun i det berörda området om vilka problem som finns och 

hur de ska lösa dessa problem. Via detta ska dem sedan arbeta fram en lägesbild lokalt och 

gemensamt med kommunen. De ska sedan identifiera problemen genom analys och 

beskrivning för att få fram brottsförebyggande punkter som ska genomföras och då formulera 

medborgarlöftet. När medborgarlöftet är formulerat så ska de identifierade punkterna som 

kom med i medborgarlöftet genomföras för att slutligen göra en uppföljning av polis och 

kommun gemensamt för att se vad som genomförts och då se dess effekter. Det är även viktigt 

att det framtagna medborgarlöftet kommuniceras ut så att en återkoppling till medborgare och 

medarbetare kan ske. Medborgarlöftesmodellen bygger på ett arbete nära befolkningen, så 

tanken är att arbetssättet ska sänka brottsligheten, öka befolkningens förtroende för polisen, 

trygghet och samtidigt göra så att bra relationer med polisen skapas (BRÅ 2018). Polisen har 

ett dagligt arbete med många av de punkter som skrivs ner i varje medborgarlöfte, men med 

löftet så utlovas det extra insatser på specifika brott. Exempelvis när det gäller arbetet mot 

narkotika så kan de utlova särskilda insatser som ska ske två gånger per löftesperiod i 

kommunen utöver sitt dagliga arbete mot narkotika.  
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TIDIGARE FORSKNING 
  

Vikten av att förstå kriminalitetens geografi ska inte underskattas. Med kartläggning av var 

brottslighet uppstår så kan det också ge en förståelse om varför. En geografisk plats ”tid och 

rum” kan därför vara ytterst viktig vid studier av brottslighet. Forskning kring polis och 

brottslighet med landsbygdsfokus är tyvärr begränsad i både Sverige och internationellt, detta 

då de största problemen inom brottsprevention oftast är kopplat till mer tätbefolkade områden. 

Brottsligheten har i norra Sverige under flera år legat på lägre siffror än i de mer tätbefolkade 

regionerna i söder. Befolkningen i norr har även känt mindre otrygghet i sin region än många 

andra regioner (BRÅ 2016). Polisen har ökat sin personalstyrka i Sverige men forskning gjord 

av Peter Lindström (2015) visar att det inte kan anses som att polisens har blivit starkare med 

mer synlighet och bemanning på landsbygd och mindre samhällen, utan dem har snarare sett 

en minskning i polisiär närvaro. Detta trots att det har diskuterats om ändringar från politiskt 

håll. Trots att brottligheten på landsbygd visar låga siffror så har den generella ökningen varit 

lika hög som i urbana områden (Lindström 2015). Den minskade polisnärvaron som betyder 

att det är mindre personal stationerad på landsbygd tar även bort en grund och kunskap som 

funnits hos de poliser som arbetat på landsbygd och på så vi specialiserat sig på den miljön 

(Smith & Somerville 2013).  

 

En studie gjord av Vania Ceccato och Lars Dolmen vid namn Crime in rural Sweden (2011) 

kommer fram till att landsbygden har blivit mer tillgänglig för olika typer av brottslighet, men 

att brottslighet fortfarande anses vara ett urbant problem och därför är det mesta fokuset på 

landets brottspreventiva arbete i just större tätorter. Drogbrott är ett av de brott som ökat mest, 

det ligger framför våld och skadegörelse sett över hela Sverige, men den typ av brott som ökat 

mest i landsbygd är inbrott, bilstöld och rån. De skriver i sin studie att den norrländska 

landsbygden klarar sig bättre från brottlighet än landsbygden i södra Sverige, detta på grund 

av att de södra delarna har en högre befolkningstäthet och ett kortare avstånd till större städer, 

speciellt då de tre största städerna i landet, Stockholm, Göteborg och Malmö. Landsbygden i 

södra Sverige karaktäriseras också av att de har fler tillfälliga genompasserande. Dessa 

egenskaper går dock att koppla till all landsbygd som har nära till tätorter men blir som sagt 

tydligare i söder då avstånden mellan tätorterna i norr i de flesta fall är betydligt längre. Här 

nämns öppnandet av Öresundsbron som en faktor till att södra Sverige är mer drabbat än norra 

Sverige. Öresundsbron skapade en ökad trafik och rörelse bland bilar vilket tros ha bidragit 

till att flera stölder av bilar, cyklar och drogrelaterade brott kunnat uppstå. De identifierade 

javascript:;
javascript:;
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även att dessa platser som ligger i periferi till tätorter har miljöer som bidrar till att det 

existerar mer brottslighet som våld utomhus och stöld än landsbygdskommunerna (Ceccato & 

Dolmen 2011. Ceccato & Haining 2004).  

 

En senare studie av Vania Ceccato & Lars Dolmen från 2013 tittade på svensk 

brottsprevention i både urbana och rurala områden i Sverige konstaterade att rurala områden 

prioriterade urbana problem. De såg att projekt som BRÅ ligger bakom i rurala områden 

fokuserade på problem som är mer vanliga i urban miljö. De beskriver också att det oftast är 

kortsiktiga projekt. Författarna av studien säger att de metoder som används både i stad och 

på landsbygd är de som visat bäst effekt i den totala effekten av brottsprevention, men att det 

finns brister i metoderna då det inte tas större hänsyn till plats och lokala förutsättningar. 

Ceccato och Dolmen skriver även att ungdomsrelaterade problem har störst fokus i 

brottsprevention på landsbygden, vilket de menar går att se genom de insatser mot våld samt 

alkohol och drogmissbruk som förekommer på landsbygd (Ceccato & Dolmen 2013).  

 

En artikel av Madeleine Eriksson på Umeå Universitet vid namn “People in Stockholm are 

smarter than countryside folks”: Reproducing urban and rural imaginaries in film and life” 

från 2010 tar upp hur bilden av landsbygden speglas i media och generaliserar hur 

samhällsklasser hör till olika områden beroende på om det ligger i stad eller landsbygd. 

Eriksson skriver att det är vanligt att de bygger upp ett ”Vi” mot ”Dem” i medias bild mellan 

landsbygd och stad, detta bidrar till de sociala konstruktioner som skapas i samhällsbilden och 

är ett problem för utvecklingen av hela landet. Detta i sin tur tar kan ta sig in i nyhetsmedia 

och politiken som i sin tur bygger på de geografiska klyftorna på hur landsbygdens rum ses på 

av den övriga befolkningen i Sverige (Eriksson 2010).  

 

James L. LeBeau och Michael Leitner skriver i sin artikel ”Introduction: Progress in 

Research on the Geography of Crime” om vikten av geografiska analyser och att 

kunskapsläget går åt rätt håll. Detta på grund av att det blivit en viktig del av att lösa problem 

i samhället (Lebeau & Leitner 2011). Brott är inte någonting som bara uppstår och är jämt 

fördelat i det mänskliga rummet. Brott är oftast koncentrerat till specifika platser och 

områden. Den tekniska utvecklingen har sett till att det är lättare att snabbt kartlägga 

geografiska mönster. Detta då det finns effektiva metoder i många fall då lokalisering av offer 

och förövare ska ske, samt att ge ut och dela information mellan befolkningen snabbt. Bland 

annat genom att det numera går att följa mönster och dela information via exempelvis smart-

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:320180&language=sv
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:320180&language=sv
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telefoner (Vandeviver & Bernasco 2017). En amerikansk studie visade att nivån av 

brottslighet har en förmåga att hålla sig oförändrad i specifika områden sett över lång tid. En 

del områden är mer förskonad från brott och brottsnivån kan minska sett över tid, men kluster 

av brottslighet i redan drabbade områden med högre nivåer visade på nästintill oförändrade 

nivåer (Weisburd et al. 2004). Det geografiska avståndet är också någonting som forskare har 

identifierat som något som styr vilka platser som är mer utsatta för brott. Ifall samhället har 

motorvägar som passerar eller täta vägnät så ökade risken för att de kriminella skulle åka 

längre sträckor för att begå inbrottet i detta samhälle. De såg även att avståndet minskade som 

den kriminelle åkte då inbrotten skedde i områden med tät befolkning. Inbrottstjuvarna tog 

alltså hänsyn till samhällets fysiska egenskaper för att bedöma ifall längre resor lönade sig för 

att utföra inbrott (Vandeviver, Van Daele och Vander Beken 2015) 
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TEORI 
 

De teorier som beskrivs i detta avsnitt är ”Community policing (COP)” och ”Problem-

oriented policing (POP)” som bygger på att ha ett arbetssätt med samverkan och nära 

relationer mellan befolkning och polis, samt att hitta de underliggande problemen bakom 

brottet och inte bara agera reaktivt när brottet väl sker. Avsnittet innehåller även en del som 

beskriver teorier om ”Kriminalitetens geografi”. Dessa tre teoridelar kommer i senare avsnitt 

kopplas till analysen av materialet. COP och POP ska i analysen användas för att se om det 

går att tolka om dessa teorier kan ses i kommunernas löften. Alltså om det går att se om 

punkterna till viss del kräver ett samarbete mellan polis och befolkning, samt om det går att 

utröna att det finns specifika punkter som kan identifieras som lokalorienterade problem. 

Kriminalitetens geografi behandlar delar av kriminalitetens plats och rum och ska visa ifall 

skillnader som visas i medborgarlöftena beroende på var löftet är skrivet, även går att 

identifiera i det som forskningen om kriminalitetens geografi visat.  

 

Community policing (COP) 

COP bygger på det viktiga i att ha en nära relation mellan polis, befolkning och andra 

samhällsaktörer. Det polisiära arbetet ska på så vis vara mer fokuserat på det allmänheten 

anser är problem. Det man vill uppnå med COP är att öka intresset bland medborgarna om 

lokalt brottsförebyggande arbete genom att göra dem mer delaktiga i polisens arbete. För att 

COP ska fungera så krävs även en förståelse från polisen att det finns problem inom detta 

arbetssätt då ansträngda relationer i exempelvis utsatta områden gör det svårare att 

implementera överallt i landet. En annan svårighet med COP är att den är svår att utvärdera då 

det ofta är flera åtgärder som sätts in samtidigt och därför kan vara svårt att identifiera vilken 

del av åtgärden som gett vilken positiv effekt (BRÅ 2018). 

En studie vid namn “Community-oriented policing to reduce crime, disorder and fear and 

increase satisfaction and legitimacy among citizens: a systematic review”  av Charlotte Gill, 

David Weisburd, Cody Telep, Zoe Vitter och Trevor Bennett från 2014 visar att COP bland 

annat ökar förtroende och legitimitet för polisen. Studien fann dock inte att COP ger en ökad 

trygghet. De säger också att den direkta effekten av COP är svag då man inte kan förvänta sig 

att bara genom att polisen interagerar mer med befolkningen så ska en direkt minskning av 

brottsligheten ske. Men COP kan bidra till att bygga positiva band mellan polis och 

medborgare och via den ökade tilliten skapa effektivare problemlösningar (Gill et al. 2014). I 

en artikel skriven av Joseph Rukus, Mildred E. Warner, och Xue Zhang från 2018 vid namn 

https://oru-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_springer_jour10.1007/s11292-014-9210-y&context=PC&vid=46OREBRO_V1&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Community-oriented%20policing%20to%20reduce%20crime,%20disorder%20and%20fear%20and%20increase%20satisfaction%20and%20legitimacy%20among%20citizens:%20a%20systematic%20review&pfilter=pfilter,exact,articles&offset=0
https://oru-se-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_springer_jour10.1007/s11292-014-9210-y&context=PC&vid=46OREBRO_V1&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,Community-oriented%20policing%20to%20reduce%20crime,%20disorder%20and%20fear%20and%20increase%20satisfaction%20and%20legitimacy%20among%20citizens:%20a%20systematic%20review&pfilter=pfilter,exact,articles&offset=0
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Community Policing: Least Effective Where Need Is Greatest kommer de fram till att 

Community policing fungerar effektivast där det behövs minst.  De kommer också framtill att 

COP ökar tryggheten. I deras studie så skriver de COP i rurala områden bara är kopplat till 

ungdomsinsatser. De skriver även att samhälleligt samarbete endast associeras positivt och 

ger trygghet i områden med låg brottslighet (Rukus, Warner och Zhang 2018). 

 

Problem-oriented policing (POP) 

Problem-oriented policing (POP) eller Problemorienterat polisarbete som det heter i Sverige 

är en teori som ska göra brottspreventionen mer effektiv. Bakom ett problem finns 

underliggande orsaker. För att öka tryggheten och minska brottsligheten är det enligt POP 

dessa orsaker som skräddarsydda insatser ska riktas på. Teorin kommer från 

kriminologiprofessorn Herman Goldstein och dennes artikel ”Improving Policing: A Problem-

Oriented Approach” från 1979. Han menade att genom mer djupgående analys se vilka 

återkommande mönster av olika typer av brott, platser eller personer som är ständigt 

återkommande. När man vet detta så kan mer riktade insatser ske i samhället (Goldstein 

1979). Polisen ska alltså ta sig an problemen på ett mer grundläggande sätt och inte bara 

bearbeta brottet då det sker eller redan skett. Det finns exempel på att de som använder sig av 

POP inte vet vad begreppet egentligen innebär vilket en undersökning ibland poliser i 

Montevideo visade, där det blandade ihop det med vanlig polispatrullering och Community 

policing. Detta innebär att insatserna lätt kan bli felaktiga. Ett ytterligare problem som kunde 

identifieras i Montevideo var att det kunde finnas begränsningar i resurser som krävs för att 

POP ska kunna användas på bästa vis över hela distrikt (del Catsillo 2018). Ett annat problem 

med metoden POP som nämns i en annan studie är problemformuleringen. Ett problem som 

uppstår och sedan definieras efter ett radioanrop eller en observation kan lätt vara svår att 

identifiera mer ingående och då hitta vad som verkligen egentligen är problemet (Cordner & 

Biebel 2005).  
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RESULTAT 

 

Kommunernas medborgarlöften 

Alla 15 kommuner i Västerbottens län har ett medborgarlöfte. Dock så är inte alla kommuners 

medborgarlöften förnyade under år 2019 då uppsatsen skrivs men anses ändå vara aktuella för 

uppsatsen då ingen förändring är nämnd på kommun eller polisens hemsida. Sökningar har 

gjorts i varje kommuns sökmotor på orden medborgarlöfte, brottsförebyggande och trygghet. 

Kommunernas hemsidor har i de flesta fall väldigt lite information om deras brottspreventiva 

arbete och det finns ingen information om uppföljningar på de insatser i medborgarlöftet som 

de kan tänkas ha gjort. Dock så sticker två kommuner ut i att ha mer tydlig organisation när 

det gäller brottsförebyggande. Det är de två stadskommunerna Umeå och Skellefteå. Umeå 

har en organisation som heter Umebrå och Skellefteå har FRIS – Förebyggande rådet i 

Skellefteå. FRIS har dock ett fokus på barn och ungdomar i åldrarna 12-25 år och nämner inte 

medborgarlöftet på sina texter på hemsidan. Umebrå däremot är Umeås brotts- och 

drogförebyggande råd som ansvarar för samverkan som leder fram till kommunens 

medborgarlöfte. Här följer en sammanfattning av kommunernas medborgarlöften och vad som 

fanns på deras hemsidor efter sökningar kopplade till medborgarlöften. Året som står bredvid 

kommunnamnet är de år som medborgarlöftet är aktuellt för. 

 

- Bjurholms kommun 2017 

Sökningen på kommunens hemsida gav ingen träff på sökordet medborgarlöfte eller 

brottsförebyggande. Vid sökning på trygghet så gavs inga träffar som går att koppla till 

kommunens medborgarlöfte. Medborgarlöftet hittas därför på polisens hemsida.  

Bjurholms kommuns medborgarlöfte har fem punkter i sitt medborgarlöfte. I samverkan med 

polis ska de fokusera på insatser mot narkotika, främst riktat mot unga personer. Polisen ska 

genomföra trafikinsatser mot rattfylleri och buskörning i tätorten. De vill verka för ett ökat 

engagemang i grannsamverkan för att öka trygghet och minska brottsligheten. Det ska ske 

tillsammans med polis. De har även med en punkt att förbättra belysning i gångtunnlar. 

Slutligen ska de sätta upp en låst och belyst myndighetstavla på en lättillgänglig plats för 

information från kommun, sjukvård och myndigheter (Polisen 2019b). 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurholms_kommun
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- Dorotea kommun 2019-2020 

Sökningar på kommunens hemsida gav resultat på sökorden medborgarlöfte, 

brottsförebyggande och trygghet som leder till kommunens medborgarlöfte med information 

om detta och vem som är kommuns samordnare. 

 

Dorotea kommun har tre punkter i sitt medborgarlöfte. De ska tillsammans med polisen arbeta 

förebyggande för att upptäcka narkotikabruk främst mot unga. De ska erbjuda utbildning i 

alkoholservering och utföra tillsyn av serveringstillstånd. Den sista insatsen i löftet är 

trafikövervakning av polisen mot drog- och alkoholrattfylleri (Dorotea Kommun 2019). 

 

- Lycksele kommun 2019-2020 

 

Sökningar på kommunens hemsida på sökorden medborgarlöfte och trygghet ger resultat som 

ger sökaren medvetenhet om att kommunen har ett medborgarlöfte. Här finns texter som 

hänvisas vidare till medborgarlöftet på polisens hemsida samt tidigare 

trygghetsundersökningar kopplade till medborgarlöftet. Sökning på brottsförebyggande gav 

inga resultat.  

Lycksele kommun har sex punkter i sitt medborgarlöfte. Polisen ska rikta insatser mot 

försäljning av narkotika och alkohol till unga. De vill förebygga langning av alkohol till unga. 

Tillsammans med polisen utföra tillsyn av serveringstillstånd och polis ska regelbundet utföra 

besök på skola/fritidsgård i trygghetsskapande syfte. Polisen ska även eftersträva en ökad 

närvaro och synlighet i kommunens byar samt utföra insatser gällande hastighet samt drog- & 

rattfylleri i centrala Lycksele (Polisen 2019c). 

 

- Malå kommun 2017-2018 

Sökningar på kommunens hemsida gav resultat på sökorden medborgarlöfte, 

brottsförebyggande och trygghet som leder till kommunens medborgarlöfte.  

 

Malå kommun ett delat medborgarlöfte med två rubriker där en första del är riktad mot att 

minska tillgängligheten till narkotika och den nedre delen är inriktad på att förbättra 

trafiksituationen. Det är totalt fem punkter där det börjar med att polisen ska öka antalet 

anmälda narkotikabrott samt genomföra informationsinsatser i brotts- o drogförebyggande 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dorotea_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lycksele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A5_kommun
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gemensamt, polis och kommun. Den del som kommer in på trafikinsatser gäller polisiära 

insatser mot buskörning. De ska genomföra informationsinsatser i trafikbeteende och attityder 

till ungdomar och vuxna. Slutligen kommunen se över trafiksituation vid skolan (Malå 

kommun 2017). 

  

- Nordmaling kommun (oklart datum, senast granskad på polisen hemsida 12-03-19) 

Sökningen på kommunens hemsida gav ingen träff på sökordet medborgarlöfte, trygghet eller 

brottsförebyggande som går att koppla till kommunens medborgarlöfte. Medborgarlöftet 

hittas därför på polisens hemsida. 

 

Nordmalings kommun har åtta punkter i sitt medborgarlöfte. De ska tillsammans med polisen 

verka för att öka medveten hos medborgarna gällande våld i nära relationer för att förebygga 

och förhindra brott. Öka kunskapen hos medarbetare inom respektive verksamhet för att 

upptäcka och motverka våld i nära relationer. Polisen ska ha kontroller mot drog- och 

rattfylleri, hastighetsöverträdelser samt mot busskörning och aggressiv körning. Agera och 

informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter främst om skyddsutrustning, 

reflexer och belysning. Detta i samarbete med polisen. Polisen ska arbeta mot narkotika bland 

annat genom att finna och lagföra personer som är yngre än 25 år dessa ska inte tidigare varit 

kända för poliser i narkotikasammanhang. De ska tillsammans med polis verka för att fler 

medborgare engagerar sig i grannsamverkan. Kommunen ska ha personal från fritidsgården 

som åker runt på helger och letar upp platser som ungdomar befinner sig på. Som sista punkt 

ska kommunen avsätta 20 000 kronor för att medfinansiera drogfria evenemang för ungdomar 

(Polisen 2019d).  

 

- Norsjö kommun 2017-2018 

Sökningar på kommunens hemsida gav resultat på sökorden medborgarlöfte, trygghet och 

brottsförebyggande som tar den sökande till kommunens medborgarlöfte. 

 

Norsjö kommun har fyra fokusområden i sitt medborgarlöfte. De har insatser mot narkotika 

med syfte att minska nyrekrytering samt göra det svårare att utföra narkotikabrott. Insatser 

mot trafikförseelser som vårdslöshet i trafik, rattfylleri och olovlig körning. Insatser mot 

tillgreppsbrott, alltså Inbrott i bostäder, sommarstugor och företag.  Slutligen har ska de ha 

trygghetsskapande arbete i form av ökad polisiär närvaro o tillgänglighet (Norsjö kommun 

2016).  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordmalings_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norsj%C3%B6_kommun
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- Robertsfors kommun 2018 

Sökningar på kommunens hemsida gav resultat på sökordet medborgarlöfte som tar den 

sökande till kommunens medborgarlöfte. Trygghet och brottsförebyggande gav inga resultat 

som går att koppla till medborgarlöftet.  

Robertsfors kommun har nio punkter i sitt medborgarlöfte. Polisen ska arbeta mot narkotika 

med speciell inriktning mot personer yngre än 25 som ska finnas och lagföras, fem av dessa 

ska inte tidigare varit kända av polisen i narkotikasammanhang. Polisen ska ha 

trafikkontroller mot drog- och rattfylleri samt Hastighetsöverträdelser, Bus- och aggressiv 

körning. Kommun och polis ska verka för att fler medborgare ska engagera sig i 

grannsamverkan. De ska gemensamt öka kunskapen om hur man upptäcker våld i nära 

relation. Bland annat genom utbildningstillfällen för aktörer i kommunen som kan se eller 

vara i närhet av personer som blivit utsatta för våld i nära relation. Kommunen ska avsätta 

20 000 kr för drogfria arrangemang bland föreningar och liknande organisationer för 

ungdomar. Hålla fritidsgårdar öppna under lucia & valborg. Hålla fältpersonal vid lucia, 

valborg & skolavslutning, samt driva tobaksfri-duo för årskurserna 6-9. Kommunen ska även 

genomföra dialogmöten med föreningslivet angående drogförebyggande arbete med 

värderingar och normer. Som avslutande punkt så ska de ta bort klotter när det upptäcks, detta 

ska ske genom medverkan mellan företagare, föreningar och privatpersoner (Robertsfors 

kommun 2018). 

 

- Skellefteå kommun 2016-2020 

Sökningar på kommunens hemsida gav inga resultat på sökordet medborgarlöfte. Sökning på 

ordet brottsförebyggande visar resultat som tar den sökande till FRIS – Förebyggande rådet i 

Skellefteå och kommunens trygghetsforum, men där hittas ingen information om 

medborgarlöftet. Sökningen på ordet trygghet gav heller inte några resultat om 

medborgarlöftet, utan löftet tas från polisens hemsida.  

Skellefteå kommun har sju punkter i sitt medborgarlöfte. De ska intensifiera arbetet med 

säkerhet med säkerhetscertifiering av butiker bland de handlare som önskar det. Ge möjlighet 

till ökad kunskap om skydd mot bostadsinbrott genom grannsamverkan om de boende i 

stadskärnan önskar det. Möjlighet till trygghetsvandringar i stadskärnan för att påverka miljön 

oh öka sin upplevda trygghet. Föreningar har möjlighet att öka kunskapen för sina 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Robertsfors_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skellefte%C3%A5_kommun
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medlemmar hur de ska trygga sin vardag utifrån konceptet ”gör inga tjuvar”. Möjlighet för 

aktörer som utbildar nysvenskar att få hjälp att förklara för dessa om rättssystemet och 

polisens uppdrag. De ska genomföra tobakstillsyner på försäljningsställen i stadskärnan. Som 

sista punkt så ska de genomföra krogtillsyner i stadskärnan (Polisen 2019e). 

  

- Sorsele kommun 2019-2020 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte, trygghet och brottsförebyggande 

gav resultat som berör kommunens medborgarlöfte i korta meningar som visar att det 

existerar, men ger inget resultat som visar medborgarlöftet. Löftet tas från polisens hemsida. 

Sorsele kommun har tre punkter i sitt medborgarlöfte. Polisen ska eftersträva att öka sin 

närvaro och synlighet av polis i kommunens byar samt rikta insatser mot drog- och 

alkoholrattfylleri, hastighet och buskörning. Kommunen ska erbjuda informationskvällar till 

allmänheten gällande narkotika (Polisen 2019f). 

 

- Storumans kommun 2019-2020 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte tar den sökande till kommunens 

medborgarlöfte. Sökningar på brottsförebyggande och trygghet gav inga resultat som visar på 

att ett medborgarlöfte finns i kommunen. 

Storumans kommun har fyra punkter i sitt medborgarlöfte. De samarbeta med polisen att 

arbeta förebyggande för att upptäcka unga som brukar narkotika. Öka polisiär närvaro och 

synlighet i kommunens byar. Polisen ska ha insatser mot hastighet samt drog- och rattfylleri 

längst de större vägnäten. Samt ska kommunen erbjuda utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering och tillsyn av serveringstillstånd (Storuman kommun 2019). 

 

- Umeå kommun 2019-2020 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte tar den sökande till kommunens 

medborgarlöfte. Sökning på brottsförebyggande tar de sökande till Umeås brottsförebyggande 

verksamhet Umebrå där medborgarlöftet går att finna. Sökning på trygghet ger 629 resultat 

men inget som kopplar till medborgarlöftet utan att behöva på de första sidorna vilket gör det 

mindre troligt att någon skulle finna medborgarlöftet via detta sökord. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sorsele_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storumans_kommun
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ume%C3%A5_kommun
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Umeå kommun har sitt medborgarlöfte uppdelad i delar med tre rubriker. Den första delen är 

enbart en mening och är ett löfte om att polisen ska eftersträva att arbeta förtroende och 

kontaktskapande i kommunen. Sedan följer ett avsnitt med punkter om att öka tryggheten och 

minska brottsligheten. Det börjar med att polisen ska verka för att fler medborgare ska 

engagera sig i grannsamverkan.  Kommunen ska arbeta för att öka tryggheten på platser där 

ungdomar befinner sig genom socialtjänstens fältgrupp och nattvandring. Kommunen ska 

utföra trygghetsskapande åtgärder i ett specifikt motionsspår genom belysning, slyröjning och 

säkring av riskträd. De ska ske åtgärder av belysning, målning och siktröjning av tunnlar i 

trygghetsskapande syfte. Gemensamt med polis så ska åtgärder mot prostitution samt 

motverka människohandel ske. I den avslutande delen så handlar det om trygg trafikmiljö där 

insatser av polisen riktade mot cyklister och gångtrafikanter ska utföras vår och höst. Under 

våren om cykelhjälm och trafikregler. På hösten så ska det vara inriktning på belysning och 

reflexer. De ska även ha insatser riktade mot trimmade mopeder o A-traktorer, samt ska 

kommunen arbeta för ett tryggt huvudvägnät för cyklister och gångtrafikanter genom att ha en 

hög standard avseende framkomlighet, ökad separering, trafiksäkerhet, belysning samt drift 

och underhåll (Umeå kommun 2019). 

 

- Vilhelmina kommun 2019-2020 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte tar sökaren till en äldre enkät från 

2018 för medborgarlöftet som ska skrivas 2019. Här går det att utläsa att ett medborgarlöfte är 

i process att skapas men sökningen ger inget resultat på det aktuella medborgarlöftet. 

Sökningar på brottsförebyggande och trygghet ger inget resultat som visar på att 

medborgarlöftet existerar. Medborgarlöftet tas från polisens hemsida. 

 

Vilhelmina kommun har fyra punkter i sitt medborgarlöfte. De ska arbeta gemensam med 

polis förebyggande för att upptäcka unga som brukar narkotika. Öka polisiär närvaro och 

synlighet i kommunens byar. Polisen ska ha insatser mot hastighet samt drog- och rattfylleri i 

centrala Vilhelmina. Slutligen så ska kommunen erbjuda utbildning i alkoholservering och 

tillsyn av serveringstillstånd (Polisen 2019g). 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelmina_kommun
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- Vindelns kommun (Oklart datum, senast granskad på polisens hemsida 24-4-18) 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte, trygghet och brottsförebyggande 

gav inga resultat mer än en bild på en logotyp som hör ihop med mallen som medborgarlöften 

skrivs efter. Medborgarlöftet tas från polisens hemsida. 

Vindeln har fem punkter i sitt medborgarlöfte. Polisen ska arbeta mot narkotika, bland annat 

genom att finna och lagföra personer yngre än 25 år som inte varit kända av polisen tidigare i 

narkotikasammanhang. Polis ska även utföra trafikinsatser mot hastighet, buskörning, 

aggressiv körning samt drog- och rattfylleri. Gemensamt ska kommun och polis agera och 

informera för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, det ska handla om 

skyddsutrustning, reflexer och belysning. Tillsammans ska de även verka för att engagera 

medborgarna i grannsamverkan. I sista punkten så handlar det om att kommunen ska avsätta 

20 000 kronor för att medfinansiera drogfria arrangemang bland föreningar och liknande 

organisationer för ungdomar (Polisen 2018). 

 

- Vännäs kommun (Oklart datum, senast granskad på polisens hemsida 28-03-19) 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte, trygghet och brottsförebyggande 

gav inga resultat som visar att ett medborgarlöfte finns i kommunen. Medborgarlöftet tas från 

polisens hemsida. 

Vännäs kommun har sex punkter i sitt medborgarlöfte. Polisen ska arbeta mot narkotika och 

finna och lagföra personer yngre än 25 år som inte tidigare varit kända av polisen i 

narkotikasammanhang. Polis ska även ha trafikinsatser mot hastighet, buskörning, aggressiv 

körning samt drog- och rattfylleri. Gemensamt ska kommun och polis agera och informera för 

att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, främst om Skyddsutrustning, reflexer och 

belysning. Tillsammans ska de även verka för att engagera medborgarna i grannsamverkan, 

arbeta mot ungdomars nyttjande av ANDT (Alkohol, narkotika, doping och tobak) samt 

utföra alkohol- och tobakstillsyn. Slutligen så säger sista punkten att kommunen ska avsätta 

20 000 kronor för medfinansiering av drogfria arrangemang bland föreningar och liknande 

organisationer för ungdomar (Polisen 2019h). 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vindelns_kommun
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24 
 

- Åsele kommun 2019-2020 

Sökningar på kommunens hemsida på ordet medborgarlöfte och trygghet tar sökaren till en 

äldre enkät från 2018 för medborgarlöftet som ska skrivas 2019. Här går det att utläsa att ett 

medborgarlöfte är i process att skapas men sökningen ger inget resultat på det aktuella 

medborgarlöftet. Brottsförebyggande ger inget resultat. Medborgarlöftet tas från polisens 

hemsida. 

Åsele kommun har tre punkter i sitt medborgarlöfte. Kommun och polis ska arbeta 

förebyggande mot narkotika bland unga personer. Gemensamt ska de även genomföra 

Informationsinsatser till lärare och personal som arbetar med unga. Fokus ska ligga på 

brottsförebyggande samt drogtecken och symtom. Polisen ska slutligen utföra trafikinsatser 

mot hastighet, buskörning, samt drog- och rattfylleri (Polisen 2019i).  
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ANALYS 
 

Kategoriseringar brottsprevention  

I tabellerna finns Trafik, Narkotika, Grannsamverkan, Ungdomsrelaterat, Öka 

synlighet/Närvaro, Våld i nära relation, Alkoholtillsyn, Fysisk miljö och Oskyddade 

trafikanter. Dessa är indelade i vilka kommuner som har insatser mot dessa punkter i sitt 

medborgarlöfte (Se bilaga. Tabell 3 och Tabell 4). Nedan följer en skriftlig analys av 

innehållet. 

Trafik 

I kategorin ”trafik” så gäller detta insatser mot drog- och rattfylla. Detta har alla kommuner i 

sina medborgarlöften med undantag för de två stadskommunerna Umeå och Skellefteå och 

landsbygdskommunen Malå. Detta är ingen brottstyp som identifierats få något större 

utrymme eller att ens nämnas specifikt i någon av de vetenskapliga artiklar jag läst. Men 

uppenbart en insats som fokuserats på i landsbygdskommunerna. Trafikinsatser mot drog- och 

rattfylleri är ett brott som inte kan ses som varken ett specifikt tätorts eller 

landsbygdsproblem, men insatsen kan vara ett sätt att visa sig mer för befolkningen i området 

då denna typ av övervakning pågår under en längre tid på dagen och gör polisen synlig. Vilket 

kan ta bort känslan om att polisen minskat sin närvaro som Peter Lindström (2015) skriver 

om. Att stadskommunerna inte nämner detta trots att de andra kommunerna i länet gör det är 

anmärkningsvärt. Speciellt då Umeå i sitt medborgarlöfte har det uppdelat i två delar om 

insatser där den ena kategorin heter specifikt ”Trygg trafikmiljö”. Den delen i deras löfte 

berör främst insatser för cykel- och gångtrafikanter samt A-traktorer och trimmade mopeder. 

Just dessa insatser av trygghetsskapande karaktär är i och för sig logiskt då urbana miljöer går 

mot en mer bilfri miljö. Då är det mer uppseendeväckande att Skellefteå kommun inte nämner 

någon trafikinsats i sitt medborgarlöfte. Landsbygdskommunen Malå som är den tredje som 

inte har någon insatspunkt för drog- och rattfylla har istället fokuserat sina trafikinsatser mot 

buskörning samt informationsinsatser i trafikbeteende och attityder. De ska även se över 

trafiksituation vid skolan. Detta skiljer dem mot de flesta av de övriga kommunerna då det är 

väldigt specifika trafikinsatser på lokala platser. Fördelen med detta är att platsspecifika 

insatser är lättare att utvärdera när det är dags för detta, samt ett bevis på att problemet 

troligtvis identifierats med hjälp av befolkningen och community policing i medborgarlöftet 

därför fungerat.  
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Synlighet och närvaro 

I de rutor som är i kryssad för ökad polisiär ”synlighet/närvaro” gäller de som skrivit att de 

ska ha en ökad polisiär synlighet eller närvaro. De som bara skrivit ökade insatser mot 

specifik brottslighet exempelvis ökade informationsinsatser räknas alltså inte. Det är endast 

landsbygdskommuner som har punkter om insatser av ökad polisiär närvaro ska ske. Detta 

kan vara en tydlig bevisning på att medborgarna som deltagit med sina tankar reagerat på den 

minskade närvaron av polis som Peter Lindström (2015) identifierat i sin forskning.  

Lindströms tidigare forskning visar att det inte kan anses som att polisens har blivit starkare 

på landsbygd och mindre samhällen, utan de har snarare sett en minskning i polisiär närvaro. 

Polisen har fått medarbetare i sin organisation men som Lindström skriver så är detta inte 

något som påverkat bemanningen på landsbygden. Därför kan det vara logiskt att tänka sig att 

ökad synlighet och närvaro är ett ämne som tas upp med högre frekvens i 

landsbygdskommuner när polis och lokalområde tar fram sina löften. Närheten till större 

tätorter kan vara en faktor att ingen pendlingskommun tar upp detta i sina löften. En större 

synlighet och närvaro ger ju inte bara trygghet i form av att kunna avskräcka potentiella 

brottslingar utan kan även ge en säkerhet för människor i att det blir en kortare 

framkörningstid. Pendlingskommuner har oftast en betydligt kortare framkörningstid än 

landsbygdskommuner då polisantalet och placeringar har ökat i stadsmiljö så finns det ett 

större utrymme för rörelse i perifera områden som pendlingskommuner. Som Smith & 

Somerville (2013) skrev så försvinner även en del av den lokala kunskapen när poliser inte 

längre är stationerad i den ort där individen arbetar i, och en ökad närvaro kan då öka den 

lokala kännedomen hos polisen vilket får ses om ytterligare en fördel med att ha denna punkt i 

sitt medborgarlöfte. 

 

Ungdomsinsatser 

I kategorin ungdomsinsatser så räknas de löften där ordet ungdomar nämns och de kommuner 

som skrivit insatser mot personer under 25 år. Det brottsförebyggande arbetet i landsbygd 

riktade till ungdomar och ungdomsrelaterade problem anses vara väl rustad för dess arbete 

(Ceccato & Dolmen 2013). Detta går att identifiera i större delen av medborgarlöftena då fler 

kommuner explicit nämner just ”ungdomar” i sina texter. Det är visserligen två 

landsbygdskommuner som inte nämner detta (Norsjö och Sorsele) men båda dessa kommuner 

har ändå insatser mot narkotika bland sina löften och det är inom denna brottsprevention de 

flesta kommuner har tillägget om att det är ungdomar som är en del av den punkten. Om 

Norsjö och Sorsele kommer rikta sina insatser specifikt mot ungdomar är därför svårt att säga. 
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Ceccato och Dolmen skriver att ungdomsrelaterade problem har störst fokus i 

brottsprevention på landsbygden. Vilket de menar går att se genom de insatser mot våld samt 

alkohol och drogmissbruk som förekommer på landsbygd (Ceccato & Dolmen 2013). Just 

ungdomsinsatser går som skrivet tidigare att identifiera i medborgarlöftena. Men detta främst i 

arbetet mot droger och vissa trafikinsatser. Våld bland unga nämns inte i någon kommun trots 

att detta kan anses vara ett problem som många gånger kan kopplas till alkohol och droger.  

 

Droger 

Drogbrott är ett av de brott som ökat mest i Sverige (Ceccato & Dolmen 2011). Detta går att 

identifiera i de medborgarlöften som undersökt då en övervägande del av kommunerna 

nämner insatser mot narkotika i deras löften. Det som sticker ut är att de två 

stadskommunerna Umeå och Skellefteå är bland de två av endast tre kommuner som inte 

nämner detta. Eftersom drogbrott är ett av de vanligare brotten och dessutom ett som har en 

ökning över tid så kan detta ses som anmärkningsvärt. En möjlig förklaring kan vara att det 

medborgarna som är med på polisens dialoger inte känner att narkotikabrott är något som 

påverkar deras vardag på samma sätt som de andra punkterna och därför inte får utrymme i 

det slutgiltiga medborgarlöftet. Via informationsinsatser och fokuset på ungdomar så kan man 

se att en del kommuner har fokus på ett problem-orienterat arbetssätt där de försöker lösa de 

bakomliggande faktorerna genom att bland annat tidigt rikta in sig på ungdomar som kan 

ligga i riskzon. 

 

Våld 

Våld och skadegörelse som kommer efter drogbrott i det Ceccato och Dolmen (2011) 

identifierat som ökat mest har ett väldigt litet utrymme i kommunernas löfte och syns bara i 

någon enstaka kommuns löfte. Detta är dessutom bara i de två pendlingskommunerna 

Nordmaling och Robertsfors. Deras punkter gäller dessutom våld i nära relation och är en 

brottstyp som rimligtvis inte borde styras av att den våldstyp som Ceccato och Dolmen menar 

tillhör platser och områden för våld och skadegörelse.   

 

Grannsamverkan 

Grannsamverkan tas upp av sju kommuner, stadskommunerna Skellefteå och Umeå samt 

Pendlingskommunerna Bjurholm, Nordmaling Robertsfors, Vindeln och Vännäs. Som 

tidigare nämnt så är pendlingskommuner som har nära till större tätorter platser risk för ökad 



28 
 

brottslighet bland annat på grund av att det är många tillfälliga passerande på dessa områden 

(Ceccato & Dolmen 2011). Därför är det inte förvånande att alla pendlingskommuner har ett 

fokus på grannsamverkan i sina medborgarlöften. Grannsamverkan är ett bra sätt för polis och 

befolkning att hjälpas åt för att se ifall det är människor och rörelse på platser där brott kan 

ske. Exempelvis i hus där de boende är bortresta. Däremot så är det ingen av 

landsbygdskommunerna som har grannsamverkan i sitt medborgarlöfte trots att den metoden 

bygger på en god kontakt och samverkan mellan polis och medborgare för att hjälpas åt att 

identifiera brottslighet och normbrytande beteende på platser där polisen inte befinner sig för 

tillfället. Då grannsamverkan kan kopplas till community policing med det samarbete som 

metoden innebär så är det ändå aningen uppseendeväckande att inte fler har detta i sina 

medborgarlöften. 

Det är endast landsbygdskommunen Norsjö som nämner insatser mot inbrott, detta trots att en 

av de brottstyper som ökat i landsbygd är just inbrott, bilstöld och rån (Ceccato & Dolmen 

2011). Här går det visserligen att nämna grannsamverkan också då det är en insats som 

fungerar brottspreventivt mot just inbrott, men som tidigare skrivet i uppsatsen så har ingen 

landsbygdskommun någon grannsamverkan som insatspunkt. 

 

Fysisk miljö 

I kategorin om fysisk miljö så är det endast tolkat om insatser om den fysiska ifall det skrivit 

om direkta insatser, exempelvis förbättring av belysning eller ta bort klotter. Grannsamverkan 

och insatser mot tillgreppsbrott ingår alltså inte här då de inte är tydligt att det kommer ske 

förändringar i den fysiska miljön. De två kommuner i Västerbottens län som ingår i kategorin 

med beteckning stad, alltså Umeå och Skellefteå. Där ser vi att Umeå avviker från de övriga i 

sitt medborgarlöfte i att inte två av de vanligaste punkterna i länet förekommer. Punkterna 

mot drog- och rattfylla samt narkotikaförebyggande insatser. Däremot har de skrivit in 

insatser mot mer typiska urbana miljöer såsom insatser för information och trygghet för 

cyklister och gångtrafikanter samt trygghetsskapande vid tunnlar och motionsspår. Dock så 

nämner även pendlingskommunen Bjurholm belysning i tunnlar i sitt löfte. Detta är logiskt då 

pendlingskommuner i enlighet med tidigare forskning är identifierat som platser med utökad 

risk för brottslighet och en trygghetsinsats i den fysiska miljön därför har plats i deras löfte. 

Som Vandeviver, Van Daele och Vander Beken (2015) också skriver så är den fysiska miljön 

också en faktor på hur långt kriminella rör sig för att utföra brott och då pendlingskommuner 

ligger nära städer och oftast har större vägar intill sina samhällen samtidigt som de har en tät 

befolkning så blir det ytterligare en faktor som ska skapa brottslighet på en plats. Som sagt så 
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har de större orterna löften som mer berör den fysiska miljön i form av insatser på gång, 

cykelbanor, sikt och belysning. Medan landsbygdskommunerna har mer fokus i sina 

medborgarlöften på människors beteende. Exempelvis drog- och rattfylla. Kunskapen som 

kunnat bidra till det brottspreventiva arbetet i den fysiska miljön kan ju även vara försvagad i 

landsbygdskommuner då det är mindre poliser stationerade där än förut, och lokal kunskap 

om närområdet kan saknas i vissa fall (Smith & Somerville 2013). Eftersom den kommun 

som har punkter som berör den fysiska miljön är främst Umeå så kan detta bero på att de är 

den överlägset befolkningstätaste kommunen, vilket gör att de har en helt annan rörelse av 

människor på flertalet platser jämfört med landsbygdskommuner och pendlingskommuner. 

Som forskningen visat så har rummets utformning en viktig del i att möjligheten till brott 

uppstår och kan kommunerna arbeta för att den fysiska miljön känns tryggare så är det en 

viktig punkt i det brottspreventiva arbetet.  Landsbygds- och pendlingskommunerna har en 

tätare befolkning i sin centralort, men samtidigt är människorna utspridd över stora områden 

där ett tydligare rörelsemönster av biltrafik till vissa platser under ett speciellt tidsspann, 

exempelvis resor till och från jobb, kan identifieras och rikta brottsförebyggandet mot.  

 

Medborgarlöftets tillgänglighet, styrkor och svagheter 

De flesta kommuner ger en väldigt tunn bild av deras arbete med medborgarlöften på sina 

hemsidor. Det går bara att finna själva löftet, och ibland inte ens det utan den som är 

intresserad av att se löftet måste söka sig vidare till polisens hemsida där alla löften finns att ta 

del av. Bristen av information om kommunernas hemsidor gör att det är svårt att få en utökad 

bild av vilket vardagligt arbete som sker i brottsförebyggande syfte i både landsbygd och i 

mer tätbefolkade områden. Det går ej att finna någon uppföljning från tidigare 

medborgarlöften eller en mer noggrann beskrivning av vilka som har varit med och medverkat 

i framställandet av frågorna. En annan svaghet jag anser finns i vissa medborgarlöften är att 

det är ett i övervägande punkter är fokus på direkta insatser på själva brottet och inte de 

bakomliggande faktorerna. Medborgarlöftesmodellen bygger till stor del på Community 

policing som bland annat handlar om att ha ”Fokus på bakomliggande orsaker till kriminalitet 

och prioritering av förebyggande snarare än reaktiva arbetsmetoder” (BRÅ 2018, s.27). 

Detta går inte att se i vissa kommuner där de beskriver ett brottspreventivt fokusområde. En 

tydligare beskrivning för vilket förebyggande arbete som ska ske inom varje åtgärdspunkt 

hade gett en bättre bild av att insatsen kan stoppa brottet innan det sker. Det finns dock vissa 

punkter som är tydligare med detta exempelvis det brottspreventiva beskrivningarna mot 

narkotika innehåller ofta tydligare instruktioner på att inriktningen gäller att förebygga via 
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exempelvis informationsinsatser. Just informationsinsatser är ju ett bra alternativ de kan 

använda sig av till det brottsförebyggande arbetet sett ur perspektivet av hur den tekniska 

utvecklingen ser ut och ökat möjligheten till att nå ut till människor snabbt och effektivt via 

tillgängligheten till smart-telefoner (Vandeviver & Bernasco 2017). Detta är ju något som 

kommunernas hemsidor kan användas sig av ytterligare för tydlig och effektiv information. 

 

Då text ska tolkas så finns det alltid en möjlighet att det tolkas efter de fördomar och utefter 

den syn som varje person har på de olika områdena. Som Madeleines Erikssons (2010) artikel 

beskrev så målar media upp en bild om hur olika samhällsklasser hör till specifika områden, 

och med olika samhällsklasser så har vi en bild av vilka brott som förekommer där. En styrka 

med medborgarlöftena är därför att de tas fram lokalt med befolkningen vilket minskar 

utrymmet för att det brottspreventiva arbetet bygger på fördomar från människor på andra 

platser i landet. För att inte löftet ska feltolkas är det också extra viktig med utformandet av 

den text som presenterar vilken insats som ska ske i varje enskilt medborgarlöfte. Det finns 

utrymme för förbättring då ett antal löften kan anses vara vaga i sin formulering, vilket kan 

innebära att insatsen inte ska kunna utvärderas eller feltolkas. Medborgarlöftena är i många 

punkter väldigt ospecificerade och är skrivet på ett sådant vis att det ger utrymme för egen 

tolkning, vilket kan göra det svårt för befolkningen att veta vad för insats som egentligen ska 

genomföras. Exempelvis Malå kommuns punkt som lyder ”Polisen ska öka antalet anmälda 

narkotikabrott”, detta löfte blir väldigt vagt och ger inte läsaren någon förståelse på vad de 

egentligen ska göra för insats. Finns det ett problem i Malå om att människor inte anmäler 

detta brott eller de kommit fram till att polisen arbete inom detta fält varit svagt? Med denna 

formulering vet inte medborgarna om det handlar om ökad polisiär närvaro eller om det bara 

är informationsinsatser som planeras. Ytterligare ett problem med otydliga texter är att en 

eventuellt kommande utvärdering av insatserna kan bli svår att göra då det inte går att mäta 

vad i metoden som kan ha fungerat brottspreventivt. Löftena visar i vissa kommuner inte ifall 

det är insats från kommun eller polis som ska ske. Detta bidrar också till en förvirring då 

medborgarna ska läsa och ger dessutom myndigheter att ge bortförklaringar till insatser som 

inte genomförs då texten om vem som bär ansvaret blir vagt och öppet för tolkning. Som 

studien av Cordner och Biebel (2005) visade så kan en problematik i det problem-

orienterande arbetet vara att problemformuleringen redan från början bygger på för svaga och 

ytliga grunder och ger ett för stort utrymme för tolkning. Därtill så finns fördel att ha vissa 

platsspecifika insatser i sina löften så att det blir lättare att se resultat och senare för att 

utvärdera när det är dags för detta, detta kan också vara ett bevis på att det problem-



31 
 

orienterade polisinsatsen funkat då ett specifikt problem är identifierat. Nackdelen med 

platsspecifika insatser i kommunen är att det kan vara mer än en enskild plats som behöver 

samma insats och med medborgarlöftet så kan det bli en känsla att andra platser i kommunen 

ignoreras och att inte kräver ytterligare insatser på liknande områden då det inte finns 

nerskrivet i kommunens löfte. Detta gör att medborgarlöftet anses lyckat men egentligen kan 

insatsen varit för tunn då inget krav om att den specifika brottspreventionen ska gälla alla 

platser i kommunen som kan störas av liknande problem.   
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

I detta avsnitt kommer informationen som studien gett användas för att svara på de 

frågeställningar jag ställt. Samt ha en avslutande diskussion angående det som framkommit i 

studien. 

  

Frågeställningar: 

 

1. Hur tillgänglig är information för medborgarna om medborgarlöftenas process på 

kommunernas hemsidor? 

 

Informationen på kommunernas hemsidor kring medborgarlöftena är i överlag väldigt svaga. 

Det finns varken löpande information om hur arbetet kring löftena sköts och inte heller några 

sammanställda uppföljningar på de avslutade medborgarlöftena som är lättillgänglig för 

medborgarna. Det finns heller inga resultat från medborgardialogerna som visar på vilken 

delaktighet medborgarna haft och bidragit till i de slutgiltiga löftena. Ur ett Community 

policing (COP) perspektiv, där det ska vara en när relation mellan polis, befolkning och 

samhällsaktörer så finns det brister i att det inte finns en mer tydlig kommunikation som ökar 

intresset bland både de som har medverkat tidigare och de som har ett intresse att medverka i 

processen. Även de mer befolkningsrika kommunerna med egna brottsförebyggande råd har 

lite information om hur stor befolkningens delaktighet och resultat har varit. Samverkan blir 

därför väldigt otydlig och den tänkta förståelsen för brottsförebyggande arbete som 

Community policing vill uppnå kan därför gå förlorad. 

 

2. Vilka typer av problem har kommunerna kommit fram till som punkter i sina 

medborgarlöften? 

 

De problem som kommunerna kommit fram till som problem i sina studier och som jag valt 

att inkludera i denna studie är insatser inom Trafik, Narkotika, Grannsamverkan, 

Ungdomsrelaterat, Öka synlighet/Närvaro, Våld i nära relation, Alkoholtillsyn och 

Oskyddade trafikanter. Det fanns även punkter som riktade in sig på tobak men dessa valde 

jag att inte inkludera i studien. Trafikinsatserna handlade i huvudsak om utlovade 

övervakningar och kontroller gentemot drog- och rattfylleri, men det fanns även 

medborgarlöften som skulle rikta sitt fokus mot hastighetsöverträdelser och buskörning. 
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Insatser mot narkotika var även det ett av de mer frekventa löften som återfanns. I detta löfte 

så fanns även tillägget om att insatsen främst skulle riktas mot ungdomar under 25 år. Just att 

nämna ungdomar i sina olika insatser var återkommande i större delen av medborgarlöftena. 

De övriga punkter som fanns med i varierande form i mindre utsträckning var få ett ökat 

deltagande i grannsamverkan, öka den polisiära närvaron och synligheten för 

kommuninvånarna, att utföra alkoholtillsyn och utbilda för en mer kontrollerad 

alkoholservering, insatser för att gynna de oskyddade gångtrafikanterna och cyklisterna, samt 

så fanns det någon enstaka kommun som skulle arbeta för att öka medvetenheten om våld i 

nära relation. När det tittas ur ett Problem-orienteterat polisarbetes (POP) synsätt så är det 

svårt att få en bild av hur vissa insatser de valt att fokusera påverkar underliggande orsaker. 

Insatser som exempelvis riktar sig till ungdomar, alkoholtillsyn eller informationsmöten är ju 

metoder som kan ses som bidrar till att brottsförebygga innan brottet skett dock. De insatser 

där befolkningen är delaktig i det brottsförebyggande arbetet efter att medborgarlöftet är 

fastställt är få. Utöver de kommuner som har grannsamverkan och någon enstaka kommun 

som erbjuder trygghetsvandringar i sina löften så är det bara ett fåtal insatser som starkt 

involverar medborgarna i ett sätt som går att koppla till Community-policing under själva 

löftes perioden.  

  

3. Finns det skillnader i typer av brott som kommunerna identifierat i det 

brottspreventiva arbetet i medborgarlöftenas punkter beroende på om det är en stads-, 

pendlings- eller landsbygdskommun i Västerbottens län? 

 

Det går att identifiera skillnader i medborgarlöftena i kommunernas brottspreventiva arbete.  

Det går att utläsa att trafikinsatser och insatser mot narkotika är någonting alla kommuner har 

med i sina medborgarlöften med undantag för de två stadskommunerna Umeå och Skellefteå. 

Även landsbygdskommunen Malå sticker ut i att inte ha med en punkt om drog- och 

rattfylleri. Grannsamverkan, som är en av de få insatser som involverar befolkningen i själva 

löftet, är en insats som det går att se ett mönster i att alla pendlingskommuner har identifierat 

och har med i sitt medborgarlöfte, men detta är inget som landsbygdskommunerna har valt att 

fokusera på. Därför upplever jag en minskad användning av medborgarna på ett Community 

policing sätt i landsbygdskommunerna. Detta kan bero på att det är ett längre avstånd mellan 

befolkningen och att det därför inte anses vara lika effektivt att utnyttja de boende som en 

kollektiv resurs i brottsförebyggande arbete. Ökad synlighet och närvaro är en fokuspunkt 

som går att koppla till landsbygdskommunerna, detta har övervägande i denna kategori valt 
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att ta med i sitt medborgarlöfte. Insatser mot Våld i nära relation finns endast med i två 

kommuner där bägge två är pendlingskommuner. Bland de andra brottspreventiva insatser 

som jag valt att inkludera i studien så finner jag inga väl tydliga mönster. Ungdomsrelaterade 

insatser går att se i de flesta kommunerna men det är inget som specifikt tillhör någon 

kommunindelning. Detsamma gäller de övriga punkterna Alkoholtillsyn och Oskyddade 

trafikanter. Ett Problem-orienterat polisarbete som letar underliggande orsaker till brott som 

de här avslutande kategoriseringarna går att koppla till, går därför att synas i de flesta 

kommunernas medborgarlöften oavsett kommunindelning. 

 

Avslutning 

Medborgarlöften är någonting nytt för de svenska kommunerna så det är inte omöjligt att de 

framtida löftena kommer vara mer specifika och tydliga för att ge mindre utrymme för 

tolkning. Då löftena blivit mer etablerade så kan det också finnas möjlighet för tydligare 

uppföljningar som är tillgängliga på kommunernas hemsidor. Då skulle det även vara lämpligt 

med uppdateringar som kan ge medborgarna mer löpande delaktighet i det brottspreventiva 

arbetet. Det skulle vara intressant att veta vilka punkter som bygger på brottsstatistik och vilka 

som är baserad på medborgarnas deltagande i processen i framtagandet av medborgarlöften. 

Hur mycket och vilken form av deltagande från medborgarna var det egentligen i varje 

kommun? Finns det skillnader i vad kommuninvånarna identifierar gällande problem som 

handlar om den fysiska miljön eller finns det någon anledning till att insatserna i 

landsbygdsmiljö handlar om att stoppa normbrytande beteende genom nästa uteslutande 

direkta insatser? Den bristande information som finns på alla berörda kommuners hemsidor 

gör att ytterligare forskning som skulle varit intressant, är att mer djupgående ta reda på hur 

kommunens samordnare har lagt upp arbetet i att samverka med medborgarna, och på så sätt 

hur strategier även skiljer sig i varje kommuns strävan efter mer delaktighet från sina 

medborgare. Vidare skulle det vara intressant att veta om bristen på vissa insatser beror på att 

det redan funnits eller finns befintliga insatser i lokalområden, så därför krävs inget utökat 

insats mot detta exempelvis redan utbyggd grannsamverkan, eller kan det finnas en lokal 

kultur om att vissa brott inte ses som ett problem för polisen att lösa. Alltså att det handlar om 

en förtroendefråga där man bara fokuserar löftet på de insatser där det kan bevisas en effekt? 

För att få tydligare svar på hur effektiv metoderna som berör Community policing och 

Problem-orienterat polisarbete varit i medborgarlöftenas framställning och pågående arbete, 

så hade det varit intressant att även få svar på dessa frågor via vidare forskning. 
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