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1 En strategi för det brottsförebyggande 
arbetet 

1.1 Inledning 

Polismyndighetens uppdrag framgår av polislagen (1984:387). Till upp-
gifterna hör bland annat att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig 
verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säker-
heten, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när 
störningar har inträffat samt att utreda och beivra brott som hör under 
allmänt åtal. Polismyndigheten har slagit fast att framgångsrik brotts-
bekämpning och uppklaring är ett av de långsiktiga målen för dess 
verksamhet. 

Det brottsförebyggande arbetet är en del av det brottsbekämpande uppdra-
get. Polismyndigheten definierar brottsförebyggande arbete som aktiviteter 
som myndigheten genomför eller aktivt deltar i med det primära syftet att 
förhindra att brott begås.1 

Brottsförebyggande respektive trygghetsskapande arbete sammanfaller 
ibland men har olika syften, det ena syftar till att förhindra brott och det 
andra till att minska människors rädsla för brott. Det brottsförebyggande och 
det trygghetsskapande arbetet skiljer sig därför åt, inte minst avseende 
metodval och förväntade effekter.2 

1.2 De övergripande målen 

För att uppnå målen för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och 
öka människors trygghet – behövs ett effektivt brottsförebyggande arbete. 
För detta krävs insatser från hela samhället. Regeringen har tagit fram ett 
nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, som syftar 
till att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsföre-
byggande arbete i hela samhället.3 Polismyndigheten ska inom ramen för sitt 
uppdrag bidra till de mål som sätts upp i programmet. Polismyndigheten 
måste vara en innovativ och framåtsträvande organisation för att ett sam-
hälle med hög förändringstakt ska kunna fortsätta vara tryggt och säkert. 
Polismyndigheten ska ha en god analysförmåga och kontinuerligt utveckla 
ledning, styrning, metoder och arbetsformer för att ligga i framkant avseen-

                                                 
1 Beslut om definition av det brottsförebyggande arbetet, RPC 208/17. 
2 Polismyndighetens trygghetsskapande arbete är sådana aktiviteter som polisen genomför 
eller aktivt deltar i och som har det primära syftet att åtgärda orsaker som kan skapa rädsla 
för brott (NOA 83/2019). Strategiskt utvecklingsprojekt för polisens brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete (A841.321/2016). 
3 Regeringskansliet. 2017. Tillsammans mot brott: Ett nationellt brottsförebyggande 
program, Skr 2016/17:126. 
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de brottsbekämpningen. Kunskap och beprövad erfarenhet ska spridas inom 
Polismyndigheten för att tillsammans med ökade resurser förstärka det 
brottsförebyggande arbetet. Som framgår av Polismyndighetens strategiska 
verksamhetsplan ska det brottsförebyggande arbetet bidra till att färre med-
borgare4 utsätts för brott och att fler som en följd därav upplever en ökad 
trygghet.  

Det brottsförebyggande arbetet ska vara rättssäkert och effektivt. Det ska 
bedrivas uthålligt, med kvalitet och med medborgarnas behov i fokus. 

1.3 Behovet av en strategi 

Polismyndigheten vill ytterligare förstärka och effektivisera den brottsföre-
byggande förmågan. För att tydliggöra hur de övergripande målen för den 
brottsförebyggande verksamheten ska uppnås har Polismyndigheten tagit 
fram en strategi för det brottsförebyggande arbetet. Strategin ska säkerställa 
att arbetet bedrivs i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsföre-
byggande programmet och Polismyndighetens långsiktiga mål och strate-
giska inriktningar. Strategin ska utgöra plattformen och skapa förutsätt-
ningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete. Den 
ska ge alla medarbetare inom Polismyndigheten en gemensam bild av och 
förståelse för hur det brottsförebyggande arbetet ska bedrivas, vilka effekter 
arbetet ska ge och hur deras uppdrag och kunskap kan bidra i arbetet. 
Strategin kompletteras med andra dokument som fokuserar på specifika 
brottskategorier och samhällsproblem. 

I strategin beskrivs grunderna för det brottsförebyggande arbetet och den 
förflyttning som Polismyndigheten behöver göra för att nå de övergripande 
målen. I avsnitt 2 beskrivs hur ett fungerande brottsförebyggande arbete ser 
ut. Där tydliggörs också de generella utgångspunkterna för arbetet och vilka 
förhållningssätt som ska råda. I avsnitt 3 anges tillvägagångssätten för att nå 
målen, vilka uttrycks som målsättningar. 

  

                                                 
4 Med medborgare avses i denna strategi de som bor, verkar och vistas i landet. 
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2 Det brottsförebyggande arbetet 

2.1 Målbild för ett välfungerande brottsförebyggande 
arbete 

Det brottsförebyggande arbetet sker samordnat med utredning och lagföring 
och tillämpliga delar av serviceuppdraget. I det brottsförebyggande arbetet 
prioriterar Polismyndigheten åtgärder innan brott sker. Åtgärderna är 
effektiva för att minska brottsligheten vilket leder till att färre medborgare 
utsätts för brott.  

Polismyndigheten arbetar proaktivt i enlighet med brottstriangeln.5 Alla 
medarbetare förstår utifrån sitt uppdrag hur de kan bidra till att förebygga 
och förhindra brott. På det sättet blir det brottsförebyggande arbetet både 
uthålligt och flexibelt. Chefer på alla nivåer inriktar, samordnar och följer 
aktivt upp arbetet.6 

Det brottsförebyggande arbetet är problemorienterat och underrättelse-
baserat. Det är baserat på polisiär närvaro, kunskap och samverkan och 
fokuserar främst på situationell brottsprevention. 

Grunden är det problemorienterade arbetssättet där man utifrån lägesbilder 
på olika nivåer identifierar och analyserar de problem som orsakar brotts-
lighet. Utifrån den analysen används metoder som är relevanta för att 
komma till rätta med problemen. Arbetssättet och effekterna följs upp och 
utvärderas såväl under som efter genomförandet.  

Det brottsförebyggande arbetet bygger på dialog och samverkan med både 
medborgare och andra aktörer. Polisen är uppsökande och närvarande, både 
fysiskt och digitalt. Medborgardialog och medborgarlöften engagerar lokal-
samhället i arbetet och bidrar till att stärka förtroendet för polisens arbete. 
Dialog kring aktuella brottsproblem ger förutsättningar för fler brottsföre-
byggande initiativ från medborgarna och andra samverkansaktörer. Samver-
kan med andra aktörer sker med utgångspunkt från gemensamma läges-
bilder där var och en genomför sin del utifrån uppdrag och förmåga.  

  

                                                 
5 Se mer i avsnitt 2.2.2. 
6 Med nivåer avses i denna strategi generellt chefsnivåer, organisatoriska nivåer och 
ledningsnivåer. 
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2.2 Grundläggande förutsättningar i det 
brottsförebyggande arbetet 

2.2.1 Alla ska ha ett proaktivt förhållningssätt 

För att nå de övergripande målen ska alla medarbetare ha ett proaktivt 
förhållningssätt, vilket innebär att man ska vara aktiv i syfte att förebygga 
brott. Det brottsförebyggande arbetet ska integreras på alla nivåer och i all 
verksamhet. För att arbetet ska bli effektivare behöver beteenden förändras 
bland annat avseende hur chefer och medarbetare i Polismyndigheten för 
dialoger, samarbetar internt och bekämpar brott tillsammans.7  

2.2.2 Brottstriangeln8 ska vara utgångspunkten 

Enligt brottstriangeln måste tre huvudsakliga förutsättningar vara uppfyllda 
för att ett brott ska kunna uppstå: en motiverad gärningsperson, ett lämpligt 
objekt eller offer för brottet och avsaknad av formell och informell kontroll, 
t.ex. låg risk att bli upptäckt eller svaga sociala band. Åtgärder ska därför 
riktas mot en eller flera av dessa förutsättningar, eftersom sannolikheten för 
att brott ska begås minskar om någon av förutsättningarna saknas. Före-
byggande åtgärder kan vara att t.ex. minska motivationen hos en person att 
begå brott, begränsa tillgängligheten till eller stärka skyddet av lämpliga 
brottsobjekt eller brottsoffer eller stärka den formella och informella 
kontrollen, d.v.s. öka upptäcktsrisken eller stärka andra faktorer som ökar 
den informella kontrollen. 

  

Figur 1. Brottstriangeln i dess grundform. 

                                                 
7 Ur uppdragskompassen – Utveckla och reflektera, Bygga förtroende, Agera tillsammans 
och Skapa trygghet. 
8 Brottstriangeln symboliserar rutinaktivitetsteorin som utgår från antagandet att brottsnivån 
i samhället ändras när medborgarnas vardagsliv (rutinaktiviteter) förändras. Cohen och 
Felson, 1979. 
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Brottstriangeln ska vara utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet. 
Brottstriangeln ska användas för att säkerställa att analyser omfattar alla tre 
förutsättningarna, vilket också kan bidra till att identifiera vilka andra 
samverkansaktörer som kan vidta åtgärder för att komma tillrätta med 
problemet.  

2.2.3 Fokus ska vara på situationell brottsprevention 

En vanlig utgångspunkt för brottsförebyggande arbete är uppdelningen i 
social och situationell brottsprevention.9 Social brottsprevention syftar till 
att reducera människors benägenhet att begå brott, både på grupp- och 
individnivå, medan situationell brottsprevention riktas mot objektet, offret, 
platsen eller förutsättningarna i övrigt kring brottstillfället. 

Polismyndighetens brottsförebyggande arbete ska, med utgångspunkt i 
brottstriangeln, fokusera på situationell brottsprevention för att förhindra 
eller försvåra att brott begås. 

Polismyndigheten ska främja att andra aktörer, som arbetar med att minska 
individers benägenhet att begå brott, tar ett större ansvar för social brotts-
prevention. Polismyndigheten ska delta i social brottsprevention när det 
bedöms att dess initiativ eller medverkan effektivt bidrar till att förebygga 
och förhindra brott. 

2.2.4 Arbetet ska vara problemorienterat 

Ett problemorienterat arbetssätt ska integreras i all brottsförebyggande 
verksamhet på alla organisatoriska nivåer oavsett vad arbetet inriktas mot. 
Arbetet ska planeras utifrån lägesbilder och orsaksanalyser. SARA-
modellen10 ska användas för att systematisera det problemorienterade 
polisarbetet (POP). 

SARA-modellen innehåller fyra steg som är att  

 kartlägga problembilden och identifiera ett specifikt (noggrant 
definierat) återkommande problem 

 analysera problemet för att få en bild av orsakerna 

 inventera vilka metoder som kan tillämpas och besluta om genom-
förande av åtgärder 

 följa upp och utvärdera arbetssätt och effekter såväl under som 
efter genomförandet. 

                                                 
9 Läs mer om situationell och social brottsprevention på Intrapolis. 
10 SARA-modellen grundar sig på ett arbete av forskarna John Eck and William Spelman 
Problem solving: Problem-oriented policing (1987). Polismyndighetens tillämpning av 
SARA: Kartläggning (Scanning) – Analys (Analysis) – Åtgärder (Response) – Uppföljning 
och Utvärdering (Assessment). 
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Figur 2. SARA-modellen. 

Stegen i modellen behöver ofta repeteras och kompletteras då ny kunskap 
skapas under arbetets gång. Genomförande av åtgärderna och de samman-
tagna effekterna ska följas upp, löpande värderas och vid behov utvärderas 
för att kunskapen ska kunna återföras och användas för inriktning och 
samordning av kommande verksamhet. För att möjliggöra det ska dokumen-
tation ske i anslutning till samtliga steg i SARA-modellen. 

2.2.5 Arbetet ska vara kunskapsbaserat 

Kunskapsbaserat arbete bygger på förmågan att skapa och inhämta kunskap, 
tillgängliggöra och sprida kunskap samt utveckla och tillämpa kvalitets-
säkrade metoder.  

Polismyndighetens brottsförebyggande arbete ska vara kunskapsbaserat. 
Detta genom att aktivt skapa och inhämta kunskap. Goda exempel och 
erfarenheter ska spridas och bästa tillgängliga kunskap tillämpas. Det 
uppnås genom att väga samman vetenskap (t.ex. evidens) med beprövad 
erfarenhet, medborgarnas och samverkansaktörernas kännedom om 
problemet samt aktuell lagstiftning och styrdokument. Nya utmaningar och 
komplexa problem kräver även inslag av innovation och undersökande 
angreppssätt. 
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Figur 3. Huvudsakliga källor till kunskap för det brottsförebyggande arbetet. 

Uppföljning och utvärdering är en viktig förutsättning för det kunskaps-
baserade arbetet. Syftet är att inhämta och återföra kunskap till fortsatt 
utveckling. 

2.2.6 Arbetet ska bygga på samverkan och delaktighet 

Polismyndigheten ska aktivt verka för en väl fungerande samverkan och 
samordnade åtgärder med andra statliga myndigheter, kommuner, näringsliv 
och ideella aktörer. Samverkan ska ha ett långsiktigt perspektiv och ske 
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt med en tydlig struktur för och 
samsyn kring vem som gör vad utifrån en gemensam lägesbild. Polismyn-
digheten ska genomföra sin del utifrån sitt uppdrag för att i så hög grad som 
möjligt bidra till de gemensamma målen.  

Medborgarna är en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet. Deras 
kännedom om samhället och dess problem ska utgöra ett viktigt underlag för 
prioritering och planering av åtgärder. Polismyndigheten ska vara upp-
sökande och närvarande, både fysiskt och digitalt, för att skapa kontakt och 
relationer i syfte att kunna interagera, lösa problem och samtidigt vara 
gränssättande.  

Medborgarna ska genom dialog och medborgarlöften göras delaktiga. De 
ska också ges förutsättningar och verktyg för att kunna få insyn, ta ansvar 
och involveras i det brottsförebyggande arbetet. 
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3 Den brottsförebyggande förmågan ska 
stärkas 

För att det brottsförebyggande arbetet ska bli framgångsrikt behöver en 
kulturförändring göras genom att beteenden och arbetssätt förändras mot ett 
proaktivt förhållningssätt. Medarbetarnas delaktighet är central för 
framgång. I detta avsnitt behandlas de utvecklingsområden som 
Polismyndigheten ska fokusera på för att stödja denna förändring.  Avsnittet 
utgår från förmågemodellen.11  

3.1 Styrning  

3.1.1 Styrningen av det brottsförebyggande arbetet ska bli 
tydligare 

Polismyndigheten ska följa samhälls- och teknikutvecklingen, identifiera 
områden som behöver utvecklas och aktivt verka för nationell och inter-
nationell lagstiftning samt andra styrmedel som stödjer det brottsföre-
byggande arbetet.  

För att synliggöra och konkretisera det brottsförebyggande arbetet ska det 
finnas mål som anger en tydlig inriktning för det. Vid uppföljning är det 
viktigt att titta på såväl effekterna av de olika åtgärderna som att bedöma 
helheten av arbetet. En sammantagen uppföljning av de aktiviteter som 
genomförs ska ligga till grund för det fortsatta arbetet och göra det möjligt 
för ledningen på olika nivåer att fatta aktiva beslut om inriktningen av det 
fortsatta arbetet.12   

Polismyndighetens målsättning är att 

 det ska fastställas kvalitativa och kvantitativa mål för det brottsföre-
byggande arbetet 

 arbetet ska följas upp, analyseras och resultaten användas som 
underlag för ledning och styrning. 

3.1.2 Styrningen ska skapa förutsättningar för samordnat 
arbete 

Polismyndighetens samlade förmåga ska användas för att bekämpa brotts-
ligheten. Det kräver ett helhetsperspektiv där det brottsförebyggande arbetet 
samordnas med övrig brottsbekämpande verksamhet, från lokal till inter-

                                                 
11 Förmågemodell under beredning, A626.692/2021. 
12 Med substantivet ledningen avses i denna strategi chefer och deras ledningsstöd i en 
bredare bemärkelse.  
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nationell nivå, där flera parallella, samordnade åtgärder vidtas strategiskt, 
operativt och taktiskt. 

Polismyndighetens målsättning är att 

 det brottsförebyggande arbetet ska ske samordnat med övriga delar i 
den brottsbekämpande verksamheten 

 brottsförebyggande åtgärder ska vidtas parallellt på flera nivåer 
utifrån vad som krävs för att lösa ett problem. 

3.2 System 

3.2.1 Effektiva metoder ska utvecklas och implementeras 

Utifrån analys av vilka förmågor som måste finnas för att möta samhällets 
utmaningar ska Polismyndigheten utveckla och implementera effektiva och 
kvalitetssäkrade metoder för det brottsförebyggande arbetet.   

Polismyndighetens målsättning är att 

 inriktning, prioritering och samordning av metodutveckling ska 
stärkas 

 fastslagna modeller och metoder ska implementeras och tillämpas 

 förvaltning avseende metoder ska stärkas. 

3.2.2 Ändamålsenliga it-stöd ska utvecklas 

Polismyndigheten ska stärka sin förmåga att samla in, sammanställa och 
analysera data. Data ska samlas in i direkt anslutning till samtliga steg i 
SARA-modellen och tillgängliggöras utifrån uppdrag och behov.  

Polismyndighetens målsättning är att  

 it-stöd för insamling, visualisering, analys och uppföljning ska 
utvecklas. 

3.2.3 Kommunikationen ska stärkas 

Kommunikation kopplat till brottsförebyggande arbete omfattar kommu-
nikation som brottsförebyggande åtgärd men även kommunikation om det 
brottsförebyggande arbetet. 

Kommunikation som brottsförebyggande åtgärd 

Polismyndighetens målsättning är att 

 kommunikation ska användas som en åtgärd samordnad med övriga 
åtgärder i det brottsförebyggande arbetet enligt SARA-modellen 
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 kommunikation ska utgå från ett proaktivt förhållningssätt både vid 
snabbt uppkomna händelser och i det långsiktiga arbetet 

 brottstriangeln ska vara vägledande vid planering av brottsföre-
byggande åtgärder i form av kommunikation 

 kommunikationsinsatsen ska utgå från analys av brottsproblemet och 
hur insatsen bedöms ge mest effekt på problemet. 

Kommunikation om det brottsförebyggande arbetet 

Polismyndighetens målsättning är att 

 kommunikation ska användas på ett ändamålsenligt sätt för att 
involvera och göra medborgare och samverkanspartners delaktiga i 
det brottsförebyggande arbetet 

 kommunikation ska bidra till att ge fördjupad kunskap och förståelse 
om Polismyndighetens brottsförebyggande arbete såväl externt som 
internt 

 alla berörda funktioner ska ta ett ansvar för att kommunikation sker 

 tillhandahålla kommunikationsstöd som underlättar för medarbetare 
att aktivt använda kommunikation både som åtgärd och till stöd för 
det brottsförebyggande arbetet 

 termer och begrepp som används i det brottsförebyggande arbetet 
ska användas och tolkas likartat i olika system och verksamheter 
inom Polismyndigheten. 

3.3 Struktur 

3.3.1 Ledningen ska utvecklas 

Ledning av det brottsförebyggande arbetet ska ske utifrån ett brottsbekäm-
pande helhetsperspektiv. Den ska bedrivas med utgångspunkt från SARA-
modellen integrerat med planerings- och uppföljningsprocessen. Ledning 
ska ske aktivt utifrån tydliga mål för det brottsförebyggande arbetet på alla 
nivåer.  

Polismyndighetens målsättning är att  

 chefer på alla nivåer ska ta ansvar för att det brottsförebyggande 
arbetet sker samordnat med övriga delar i den brottsbekämpande 
verksamheten med utgångspunkt från brottstriangeln  

 ledningen på alla nivåer ska planera, genomföra och följa upp det 
brottsförebyggande arbetet enligt de grundläggande förutsätt-
ningarna som anges i avsnitt 2 

 chefer på alla nivåer ska ansvara för att det tas fram lägesbilder och 
genomförs analyser för att inrikta och samordna det brottsförebyg-
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gande arbetet samt att resurssätta den brottsbekämpande verksam-
heten 

 ledning av det brottsförebyggande arbetet ska stärkas med fokus på 
situationell brottsprevention  

 ledningen på alla nivåer ska verka för att fler aktörer vidtar effektiva 
åtgärder i det brottsförebyggande arbetet, särskilt avseende social 
brottsprevention 

 ledningen på alla nivåer ska verka för en god samverkan med andra 
samhällsaktörer. 

3.3.2 Resurser för brottsförebyggande arbete ska 
säkerställas 

Ett framgångsrikt och uthålligt brottsförebyggande arbete kräver en säker-
ställd resurssättning. Det ska vara skälig balans mellan dimensionering av 
verksamheten i utredning och lagföring, brottsförebyggande arbete samt 
service. Polismyndighetens förmåga avseende analys, genomförande av 
åtgärder, uppföljning och utvärdering i det brottsförebyggande arbetet ska 
särskilt stärkas.  

Polismyndighetens målsättning är att säkerställa resurser för 

 analysförmåga avseende problemorienterat arbete inom under-
rättelseverksamheten 

 genomförande av brottsförebyggande åtgärder  

 uppföljning och utvärdering av brottsförebyggande arbete. 

3.4 Kompetens 

3.4.1 Kompetensen ska utvecklas 

För att alla verksamheter ska ha förmåga att arbeta förebyggande är det av 
stor vikt att alla medarbetare har ett proaktivt förhållningssätt. Kompetens-
utveckling ska bidra till fördjupad kunskap om och förståelse för vad brotts-
förebyggande arbete innebär. Bästa tillgängliga kunskap avseende brotts-
förebyggande arbete ska därför ingå i de olika momenten såväl i grund- och 
aspirantutbildning på polisprogrammet som i fort- och vidareutbildning för 
medarbetare inom hela Polismyndigheten. Vidare är det av vikt att kunskap 
förmedlas till alla medarbetare vid introduktioner och andra former av 
kompetensutvecklingsinsatser i vardagen.  

Polismyndighetens målsättning är att 

 utveckla och förstärka såväl kravställan, genomförande som 
utvärdering av utbildning 
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 attrahera, utveckla och behålla rätt kompetenser för det brottsföre-
byggande arbetet. 

3.4.2 Det kunskapsbaserade arbetssättet ska utvecklas 

För att vara i takt med samhällsutvecklingen ska Polismyndigheten verka 
för en stärkt kunskapsbas samt utveckling och införande av nya och 
effektiva metoder. Arbetet ska i större utsträckning än i dag utgå från 
vetenskap.13 Dokumentation är en viktig förutsättning för det kunskaps-
baserade arbetet. 

Polismyndighetens målsättning är att 

 forskning och innovation kring brottsförebyggande arbete ska 
efterfrågas, genomföras och tas tillvara  

 rutiner för kvalitetssäkring och dokumentation av det brottsföre-
byggande arbetet ska vara kända och tillämpas på alla nivåer 

 kunskapen från process- och effektutvärderingar ska tas tillvara och 
bidra till fortsatt utveckling. 

4 Uppföljning och utvärdering av 
brottsförebyggande arbete 

För att säkerställa att det brottsförebyggande arbetet ger de effekter som 
avses behöver det kontinuerligt följas upp och utvärderas. Uppföljning och 
utvärdering ska svara på följande frågor: 

 Vilka åtgärder har genomförts? 

 När, var, hur och varför genomfördes åtgärderna? 

 Vilka eventuella förändringar krävs? 

 Vilka resultat har uppnåtts och vilka effekter har de gett? 

Polismyndighetens målsättning är att  

 säkerställa ändamålsenlig uppföljning och utvärdering. 

 insamling, sammanställning, tillgängliggörande och analys av data 
samordnas. Uppföljningen ska ligga till grund för beslut på alla 
nivåer så att målen för det brottsförebyggande arbetet uppnås 

 fler process- och effektutvärderingar av brottsförebyggande arbete 
ska kravställas, genomföras och tas tillvara 

 ta fram en tydlig struktur och plan för vilka metoder som ska 
utvärderas.  

                                                 
13 I propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige 
presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024, prop. 2020/21:60. 


