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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur en av Stockholms kommuner arbetar brottspreventivt. Syftet 

är att få en ökad kunskap om och förståelse för hur Järfälla kommun arbetar 

brottspreventivt utifrån ett situationellt perspektiv och huruvida deras arbetssätt 

inkluderar någon vetenskaplig förankring. Frågeställningarna uppsatsen ämnar besvara 

är: Arbetar Järfälla kommun utifrån ett situationellt perspektiv? Vilka situationella 

insatser är i så fall aktuella?  Hur förankras det brottspreventiva arbetet vetenskapligt? 

samt Vilka framtida insatser är aktuella eller önskvärda utifrån ett situationellt 

perspektiv? 

Den teoretiska utgångspunkten är Lawrence E. Cohen & Marcus Felsons 

rutinaktivitetsteori som innefattar följande tre element; motiverad förövare, lämpligt 

objekt samt avsaknad av kapabla väktare. Tidigare forskning inom det brottspreventiva 

området är omfattande både nationellt och internationellt men den forskning som ansetts 

relevant för uppsatsen har varit de studier som utgår ifrån ett situationellt perspektiv. 

Studien är deduktiv utifrån ovanstående teori och det kvalitativa angreppssättet är en 

triangulering bestående av intervjuer med tjänstemän inom kommunen samt granskning 

av Järfälla kommuns interna och externa dokument. Resultatet är indelat i fyra olika 

avsnitt utifrån frågeställningarna. Sammanfattningsvis visar resultatet på att det 

situationella tankesättet om det brottspreventiva arbete återfinns på många sätt i det 

praktiska arbetet i kommunen men att det råder osäkerhet om vad begreppen 

brottsprevention och situationellt perspektiv innebär. Det är också svårt att återfinna 

någon gemensam handlingsplan eller samlade riktlinjer för arbetet. Förslag på vidare 

forskning handlar framförallt om att vidga forskningen till flera kommuner och till hela 

landet samt att utvärdera effekter av arbetet. 
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1. Inledning 

”Männen får maka på sig”, löd en rubrik till en artikel i Dagens Nyheter den 26 november 

2015 som handlar om en kommande ombyggnad av Husby centrum i Stockholm, ett område 

som besväras av hög kriminalitet och droghandel. Rubriken inspireras från att ombyggnaden 

ska utgå ifrån ett feministiskt perspektiv. Artikeln beskriver hur en undersökning utförd av 

Svenska bostäder visade på att många kvinnor i området känner sig otrygga runt torget som 

idag är mansdominerat. Det exemplifieras av ett café utanför tunnelbaneuppgången som 

nästan uteslutande frekventeras av män vilket gör att kvinnorna uppgett att de känner sig 

övervakade. Ombyggnaden kommer inbegripa att flytta caféet från torget, bygga bort mörka 

gångar, klippa buskar för bättre insyn och se över belysningen i området (Dagens Nyheter, 

2015). Alla dessa åtgärder är klassiska för den situationella brottspreventiva ansatsen, att 

förändringar i den fysiska miljön kan reducera mängden brott men också skapa en känsla av 

trygghet.  

Ovanstående är ett modernt exempel på brottspreventivt arbete men tankegången återfinns i 

Sverige redan på 1600-talet. Ett exempel är att tidelag, det vill säga sexuellt umgänge med 

djur, under denna tid ansågs som ett samhällsproblem. Oron grundandes i att pubertala pojkar 

var ute länge med boskapen utan tillsyn och därav hade möjlighet att få utlopp för sin 

sexualitet med djuren (Sarnecki, 2007). Genom att förbjuda pojkar att gå vall försvann alltså 

möjligheten, tillfället, att begå detta tidelagsbrott vilket kan ses som en förändring av 

tillfällighetsstrukturen1.  

I modern tid kan vi i vår omgivning se ett flertal exempel på hur både samhället och individer 

tillgriper brottspreventiva åtgärder. Från samhällets sida kan det handla om hårdare straff för 

vissa brott, utbildning, belysning på utsatta platser eller övervakningskameror medan det från 

individens håll kan handla om säkerhetslås på dörren, att ha ett överfallslarm i fickan eller att 

undvika högriskområden för brott.  

                                                
1 Tillfällighetsstruktur innebär den samhälleliga struktur som, beroende på hur den är utformad, antingen kan 

möjliggöra eller försvåra möjligheten till brott (Sarnecki, 2009).  
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När ett brott har begåtts, exempelvis mot en person, är skadan redan skedd. Individen kan då 

känna sig otrygg, rädd och ha vållats fysiska skador. Så vad kostar brottsligheten Sverige? 

Och varför skall samhället arbeta brottspreventivt? Då ett flertal aktörer är inblandade vid ett 

brottstillfälle, exempelvis polis, ambulans, försäkringsbolag och kommun så är det svårt att 

säga vad den exakta kostnaden för brottsligheten i Sverige blir. Forskarna Nilsson och 

Wadeskog har i rapporten Gatuvåldets ekonomi (2012) beräknat samhällskostnaderna för ett 

personrån, vilket de konstaterar kan kosta uppemot 225 000 kronor, under förutsättning att 

rånet inte vållat offret några fysiska skador. I samma rapport konstaterar författarna att ett 

personrån som invalidiserar offret kan kosta samhället 50 miljoner kronor över dennes livstid 

(Nilsson & Wadeskog, 2012). BRÅ:s statistik (2015) visar att det under år 2014 anmäldes 5 

926 personrån i Sverige. Utifrån dessa siffror kan man tänka sig hur stora kostnaderna för den 

totala brottsligheten i riket, då samma statistik visar att antalet anmälda brott i landet totalt år 

2014 var 1 443 753. 

Genom att samhället arbetar brottspreventivt kan mänskligt lidande reduceras, vår trygghet 

öka och de ekonomiska kostnaderna substantiellt minska, menar Riksrevisionen i sin rapport 

om polisens brottsförebyggande arbete (2010). Utifrån ovanstående konstaterande har fokus i 

föreliggande studie lagts på brottsprevention. 

De brottspreventiva åtgärder vi tar till i vardagen som nämndes tidigare är exempel på både 

social prevention och situationell prevention; dessa två typer av brottsprevention är 

huvudlinjerna inom brottsförebyggande forskning idag (Knutsson, 1998) men i föreliggande 

studie kommer fokus ligga på situationell prevention, vilken fokuserar på att genom specifika 

åtgärder mot specifika typer av brott begränsa tillfälligheterna och möjligheterna till att begå 

dessa (Clarke, 1997).  

I riket innefattar det brottspreventiva arbetet gemensamma riktlinjer med kunskapsstöd från 

BRÅ, samverkan mellan polismyndigheterna, såväl som samverkan mellan polisen och olika 

samhällsaktörer (Riksrevisionen, 2010). Regeringen lade 1996 fram ett nationellt 

brottsförebyggande program kallat Allas vårt ansvar: ett nationellt brottsförebyggande 

program där de pekade på vikten av att det brottsförebyggande arbetet är lokalt förankrat, 

varvid fokus i föreliggande studie har förlagts till lokalt brottsförebyggande arbete; här i 

Järfälla kommun. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att få en ökad kunskap och förståelse om 

och i så fall hur Järfälla kommun arbetar brottspreventivt utifrån ett situationellt perspektiv.  

Mer specifikt utgår studien från följande frågeställningar:  

• Arbetar Järfälla kommun utifrån ett situationellt perspektiv? 

 

• Vilka situationella insatser är i så fall aktuella i Järfälla kommun?   

 

• Hur förankras det brottspreventiva arbetet vetenskapligt? 

 

• Vilka framtida insatser är önskvärda utifrån ett situationellt perspektiv? 

1.2. Avgränsningar  

Gällande studiens avgränsningar så har endast fyra tjänstemän intervjuats. Vi har därmed valt 

att inte intervjua polis eller övriga aktörer i Järfälla kommun som arbetar aktivt med 

brottspreventivt arbete, utan enbart valt att fokusera på hur de kommunalt anställda arbetar 

brottspreventivt. Det teoretiska perspektivet en annan avgränsning som gjorts, studien syftar 

till hur det brottspreventiva arbetet bedrivs utifrån ett situationellt perspektiv och ser inte till 

andra typer av brottsprevention. På så sätt har en tydlig avgränsning gjorts för att hitta lämplig 

forskning inom området såväl som inriktning mot frågeställningarna. 

Studien innefattar som ovan nämnts endast material gällande Järfälla kommun och resultaten 

kan därför endast appliceras på denna. De granskade dokumenten är begränsade till sådana 

dokument som tillhandahållits av kommunen.  

1.3. Disposition  

Nedan följer en kort bakgrund av det etnografiska område som studerats vilket följs åt av 

definitioner av de begrepp som är centrala i uppsatsen. Detta följs av ett avsnitt om teori och 

tidigare forskning inom området situationell brottspreventiv forskning, där de teoretiska 

utgångspunkterna presenteras först och följs av den tidigare forskningen och 

begreppsutveckling. Efterföljande avsnitt fokuserar på metod och material och innehåller 
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motivering till metodval, urval och datainsamling. Vidare i detta avsnitt återfinns reflexivitet, 

validitet och generaliserbarhet, analysprocessen och slutligen en redogörelse för de etiska 

överväganden som gjorts. Sedermera följer analysen och resultatet av studien vilken 

återkopplar till teorin för att åtföljas av en diskussion som innehåller de viktigaste slutsatserna 

från resultatet och dess koppling till teori, frågeställningar och syfte, diskussion kring detta 

samt förslag till vidare forskning inom området. 

2. Bakgrund 

För att ge läsaren en grundläggande kännedom av Järfälla kommun presenteras nedan en kort 

beskrivning av kommunen.  

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 70 701 invånare (Järfälla Kommunfakta, 

2015). Kommunen ligger två mil nordväst om Stockholm och delas in i följande fyra delar: 

Barkaby-Skälby, Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll-Stäket (Järfälla kommun, 2015).  

Gällande utbildningsnivån i Järfälla kommun har 13 % av invånarna genomfört förgymnasiala 

studier vilket i stort sett motsvarar rikets 12 % (Järfälla Kommunfakta, 2015).  44 % av 

invånarna har genomfört gymnasial utbildning, också i likhet med rikets 46 % (ibid). Invånare 

som genomfört eftergymnasial utbildning är 41 % i jämförelse med rikets snitt som är 39 % 

(Järfälla Kommunfakta, 2015). Andelen förvärvsarbetande mellan 20-64 år i befolkningen 

ligger på 79 % (riket 77 %) och 7 % är arbetssökande (riket 6 %). 

Brottsstatistiken visar att det år 2014 anmäldes 13 308 brott per 100 000 invånare i Järfälla 

kommun (BRÅ, 2015) och av dem faller 6 228 inom ramen för mängdbrott2 (ibid) vilka är de 

typer av brott som föreliggande studies teori fokuserar på. Sett till hela landet ligger samma 

siffror på 14 890 per 100 000 invånare respektive 5 579 per detsamma BRÅ, 2015). 

Utifrån ovanstående statistik kan ses att gällande utbildningsnivå och arbetslöshet ligger 

Järfälla kommun nära snittet för hela landet och skiljer sig därmed inte nämnvärt från andra 

                                                
2 Mängdbrott: brott som är vanligt förekommande och utgör cirka 75 % av de begångna brotten. Till 

mängdbrott räknas bland annat stölder, skadegörelse, bedrägerier, inbrott och misshandel (Polisen, 

2015). 
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kommuner vad gäller socioekonomiska faktorer. Vad gäller [anmäld] brottslighet kan sägas 

att den studerade kommunen ligger aningen lägre än riket i övrigt.   

3. Definitioner och begrepp 

3.1 Brottsprevention 

Jerzy Sarnecki beskriver i sin bok Introduktion till kriminologi (2009) direkta samt indirekta 

syften med brottspreventivt arbete. Han poängterar att det viktigaste skälet till brottspreventivt 

arbete är att minska och undvika de skador som brottsliga handlingar orsakar eller, om 

möjligheten finns, helt undvika att brott begås (Sarnecki, 2009). Sarnecki (2009) definierar 

direkta skador som fysiska, psykiska samt ekonomiska och indirekta skador definieras genom 

de känslor av otrygghet och rädsla som uppstår. 

 

Avslutningsvis menar Sarnecki (2009) att det ständigt är aktuellt att definiera och omdefiniera 

begrepp och likaså argumentera för den definition som lämpar sig bäst i den rådande 

kontexten. Den definition som valts att användas i studien är: 

Brottspreventiva är sådana åtgärder och förhållanden som minskar sannolikheten för brott och/eller 

reducerar skadeverkningar [inklusive rädsla] av brott (Sarnecki 2009:482). 

3.2 Social och situationell prevention  

Social prevention innefattar de brottspreventiva insatser som har sin utgångspunkt i 

brottslighetens sociala orsaker (Lab, 2007).  Sociala brottspreventiva insatser åsyftar till 

strukturella såväl som individuella insatser. Till skillnad från situationell brottsprevention, 

som riktar sig till miljöerna där brott begås, så riktas insatserna inom social prevention mot 

individerna som utför/skulle kunna komma att utföra brotten (Listerborn, 2002)Exempel på 

social prevention kan vara riktade insatser i utsatta områden eller individuella insatser så som 

behandling för den enskilde (Lab, 2007)  
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Situationell prevention inbegriper insatser mot de förhållanden under vilka brott sker, och det 

ofta fokuserat på de fysiska miljöerna (Lab, 2007). Den situationella preventionen innefattar 

fysisk närvaro av exempelvis polis samt övervakningskameror (ibid).   

Avslutningsvis bör primär, sekundär och tertiär brottsprevention kort lyftas upp som begrepp 

då dessa används frekvent i dels samhällsdebatten och dels inom forskarsamhället (Lab, 

2007). Primär brottsprevention innebär att man helt och hållet förebygger att brott 

uppkommer. Sekundär brottsprevention syftar till åtgärder för att personer ska avstå brottslig 

handling och tertiär brottsprevention innefattar strävan att avbryta kriminella karriärer, 

förhindra återfall till kriminalitet eller strävan att reducera allvarligheten i brottsliga 

handlingar (ibid). I denna uppsats kommer fokus inte riktas på begreppen primär, sekundär 

eller tertiär brottsprevention då situationell prevention kan sägas inkludera både primär och 

sekundär brottsprevention. Därmed kommer fokus istället riktas mot tidigare presenterade 

begrepp.  

4. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den för studien aktuella teorin vilket följs av en beskrivning av en 

del av den tidigare forskning som gjorts inom området. 

4.1 Teoretiska utgångspunkter  

Lawrence E. Cohen & Marcus Felson var två sociologer som intresserade sig av att analysera 

brottslighetens trender och cykler med hjälp av rutinaktivitetsteorin som de båda forskarna 

presenterade i sin artikel Social change and crime rate trends: A routine activity approach år 

1979. I sin artikel tar författarna upp hur brottsnivån i samhället påverkas av invånarnas 

levnadsätt (rutinaktiviteter).  Rutinaktiviteter innefattar de aktiviteter vi utför i vardagen så 

som att gå till skolan och jobbet, ägna oss åt fritidsaktiviteter eller utföra inköp (Cohen & 

Felson, 1979). Levnadsättet är intimt förknippat med hur brottsligheten i ett samhälle ser ut. 

Författarna utgår från ett tydligt makroperspektiv och menar att den samhälleliga strukturen 

och dess förändringar påverkar brottsaktiviteten i samhället (ibid). Konsekvensen av 

ovanstående resonemang är att det inte kommer ske några drastiska förändringar i 
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kriminalitetens omfattning eller karaktär utan att det också sker samhällsförändringar. 

Rutinaktivitetsteorin behandlar individens brottsbenägenhet men fokuserar på det aktuella 

brottstillfället.  

 

I sin artikel presenteras tre grundläggande element som Cohen & Felson (1979) menade är en 

förutsättning för att ett brott ska kunna begås; motiverad förövare, lämpligt objekt samt 

avsaknad av kapabla väktare3. Vidare poängterar författarna att det räcker att ett av dessa tre 

element inte föreligger för att en brottslig handling inte ska begås. Teorin möjliggör då ett 

resonemang gällande brottspreventiva åtgärder vilket vi finner intressant i denna uppsats.  

4.2 Tidigare forskning och begreppets utveckling 

Forskningen om situationell brottsprevention (Situational Crime Prevention), som 

rutinaktivitetsteorin är sprungen ur, påbörjades under sent 1970-tal av en grupp forskare vid 

Home Office4 i Storbritannien med Ronald V. Clarke i spetsen och fick stort genomslag 

(Knutsson, 1998). Perspektivet föregås av en analys om att specifika miljöer ger upphov till 

specifika typer av brott och att påverkan eller förändring av dessa miljöer kan reducera 

möjligheterna eller incitamenten till brott (Clarke, 1997). Situationell brottsprevention 

fokuserar alltså på miljöerna där brott begås, snarare än på individerna som utför brotten. Det 

senare kallas istället social brottsprevention och är den andra huvudinriktningen i 

brottspreventivt arbete (Listerborn, 2002). Det är enligt det situationella perspektivet dock 

inte de faktiska fysiska miljöerna i sig som skapar brott men däremot kan de underlätta eller 

försvåra möjligheterna till dem (Crawford, 1998). Den situationella brottspreventionen syftar 

till att förhindra möjligheterna till brott genom åtgärder som riktar sig till specifika typer av 

brott, med insatser eller manipulering av miljön som metod, vilket därmed gör brott svårare 

och mer riskfyllt (Clarke, 1997). 

Exempel på sätt som kan försvåra uppkomsten till brott vilket Clarke visar på i sin studie 

(1997) kan vara övervakningskameror, belysning, alkoholkontroll på festivaler eller 
                                                
3 Kapabla väktare: den yrkesgrupp som främst anses som kapabel väktare är polisen men det kan också 

handla om allt från portvakter, tunnelbanevärdar, privatpersoner, hundar eller olika former av teknisk 

utrustning (Sarnecki, 2009). 

4 Great Britain Home Office är det Brittiska inrikesministeriet, i dess uppgifter ingår migrations- och 

passärenden, utveckla drog- och brottslighets policys samt antiterrorarbete (Brittiska regeringen). 
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utbildning i konflikthantering av väktare. Syftet är alltså att minska tillfällen till brott genom 

att försvåra möjligheterna till att begå dem (Clarke, 1997).  

De studier som gjorts på det situationella perspektivet är många (Clarke, 1995; Ekblom, 1994; 

Gabor, 1990) och startskottet internationellt var som tidigare nämnts Home Office studie i 

England vars rapport släpptes 1980. Rapporten baserades på studier som utförts under 1960- 

och 1970-talen. I denna har forskarna studerat effekten av rattlås på bilstölder, 

övervakningskamerors effekt på stölder och rån i tunnelbanan, naturlig övervakning5 i 

telefonkiosker och dess effekt på vandalism samt hur övervakning på busstationer påverkar 

detsamma (Clarke & Mayhew, 1980). En studie i rapporten behandlar dåligt uppförande på 

ungdomsinstitutioner och visade på att genom att reducera de situationella möjligheterna till 

dåligt uppförande vid institutionen kunde man också förhindra att ungdomarna återföll i brott 

(Clarke, 1997). I och med det resonerades som så att om det situationella tillvägagångssättet 

med manipulation av miljön var effektivt i det sammanhanget kanske det också skulle fungera 

för att reducera mängdbrott (ibid).  

Clarke presenterar rapporten Situational Crime Prevention - Successfull Case Studies (1997) 

där han i andra upplagan redogör för 23 stycken fallstudier där situationell brottsprevention 

varit framgångsrik. Clarke menar att dessa 23 fall visar på att den situationella 

utgångspunkten i det brottspreventiva arbetet visat positiva resultat, här i form av bland annat 

övervakningskameror på allmänna platser, en inbrottssäkrare arkitektur, alkoholkontroller på 

festivaler och utbildning i konflikthantering för vakter (Clarke, 1997).  

 

I Holland lanserades det på 1980-talet en stor satsning på brottspreventivt arbete och en del i 

den satsningen var situationell brottsprevention där ekonomiska bidrag delades ut till lokala 

projekt (Knutsson, 1998). Trots att resultatet efter utvärdering inte visade någon större 

påverkan på brottsligheten vad gällde framförallt cykelstölder, snatteri och vandalism, så sågs 

ändå projektet som ett steg framåt inom den brottspreventiva arbete (ibid).  

 

I Sverige började forskningen om brottsprevention på 1970-talet, här ledd av sociologen 

Gösta Carlsson på en särskild enhet inom Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) som bland annat 

ägnade sig åt brottsprevention (Knutsson, 1998). Under denna tid inrättades också 

brottsförebyggande enheter inom landets polisdistrikt (ibid).  
                                                
5 Innebär att man ökar synligheten av människor vilket ska leda till att det blir lättare att avslöja försök 

till brott (Listerborn, 2002). 
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har sedan dess kontinuerligt ägnat sig åt brottspreventiv forskning, exempelvis i rapporten 

Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots 6”; Resultat och erfarenheter från två projekt mot 

personrån och misshandel, som studerat två brottspreventiva projekt avseende misshandel 

och personrån (BRÅ, 2014a).  Den primära ansatsen i studien var att försvåra möjligheten till 

brott och öka brottslingens känsla av risk för upptäckt, framförallt genom fler patrullerande 

poliser på särskilt utsatta platser på vissa tider (ibid). I samma rapport konstaterar BRÅ att ”en 

mycket stor del av det brottsförebyggande arbete som polisen har möjlighet att utföra eller stimulera handlar om 

situationell brottsprevention” (2014:a). 

 

Vad gäller Sveriges kommuner visar SOU 1999:61 att majoriteten av kommunerna valt att 

koncentrera sin brottspreventiva verksamhet både på social och situationell prevention men 

också att situationella åtgärder så som grannsamverkan börjat ta allt mer plats i deras 

åtgärdsprogram.  

 

En annan rapport från BRÅ (2014:b) visar dock ett exempel där en situationell insats inte 

visat något tydligt positivt resultat. Rapporten är den andra delen i en utvärdering gällande 

effekterna av övervakningskameror på Medborgarplatsen och Stureplan i Stockholm, två hot 

spots som är särskilt utsatta för brottslighet. Rapporten (2014:b) visar att förvisso har 

brottsligheten i områdena minskat men det har den även i jämförelseområdena utan 

övervakningskameror. Dock påpekas det att relativt få känner till att platserna är 

kameraövervakade och att övervakningskameror i sig endast har effekt om de personer som 

avsett begå brott i området är medvetna om kamerornas närvaro (BRÅ, 2014:b). I och med 

detta motsäger inte rapporten den situationella insatsen i sig men det framgår att det krävs 

ytterligare element till den specifika insatsen för att den ska vara effektiv. 

 

BRÅ presenterade 2015 en rapport där de konstaterar att många kommuner saknar 

samordnare för de lokala brottsförebyggande råden, eller om det finns en samordnare så har 

denne ett flertal funktioner7.  

                                                
6 Hot Spots: Platser som visat sig särskilt utsatta för brott, inom polisiärt arbete är det vanligt att man 

riktar särskilda insatser mot dessa (Sarnecki, 2009). 
7  Samordnaren har vanligen en tjänst på kommunen som folkhälsovetare eller krishanterare (BRÅ, 

2015.). 
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Vidare framkommer det i BRÅ:s rapport (2015) att polis och kommun inte arbetar 

kunskapsbaserat trots att BRÅ, polismyndigheten och SKL tagit fram en handbok i hopp om 

att den skulle användas vägledande för ett strukturerat brottspreventivt arbete. Även i de 

kommuner där det föreligger en samverkan och gemensam problembild, tycks polis och 

kommun ändå inte arbete utifrån denna (BRÅ, 2015). BRÅ (2015) påpekar också bristerna i 

uppföljning och utvärderingsarbetet gällande de aktuella insatserna.  

5. Metod och data  

I detta avsnitt redovisas metodvalet till studien och det dataunderlag som använts. Vidare 

följer en redogörelse för urvalet och databearbetningen följt av en reflektion över 

tillvägagångssättet. På det följer ett kort avsnitt om studiens validitet och generaliserbarhet 

vilket åtföljs av en redogörelse för analysprocessen. Slutligen presenteras de etiska 

överväganden som gjorts i studien. 

5.1 Metodval  

Då uppsatsen syftar till att få en ökad kunskap och förståelse gällande hur Järfälla kommun 

arbetar brottspreventivt utifrån ett situationellt perspektiv och vilka situationella insatser som 

är aktuella i dagsläget, men också i framtiden, så har ett kvalitativt angreppssätt valts. Data 

består av dels intervjuer och dels av dokument. Valet av intervjuer syftar till att få ökad 

kunskap om och förståelse för hur tjänstemännen resonerar samt deras tankar och intentioner 

gällande det brottspreventiva arbetet i Järfälla kommun. Då tankar och intentioner är en typ av 

data som kan vara svåra att förnimma direkt passar det kvalitativa angreppssättet bra. 

(Svensson & Ahrne, 2015). Dokumentgranskning har valts då det dels setts som ett 

komplement till vad som framkommit under intervjuerna och dels som en möjlighet att fånga 

upp situationella insatser som inte framkom i intervjuerna. Som Svensson & Ahrne (2015) 

påpekar så används kvalitativ metod inte för att mäta utan snarare för att få ta del av vilka 

termer som förekommer i materialet eller vilka av detsamma som respondenterna använder. 

Då studiens syfte främst är att belysa det situationella perspektivet var ett kvalitativt 

angreppssätt mest lämpligt för att åskådliggöra dessa termer. 
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Då författarna visste vilket perspektiv studien skulle utgå ifrån valdes ett deduktivt 

angreppssätt och en intervjuguide konstruerades som utgångspunkt för de semistrukturerade 

intervjuerna.  

 

För att få en så bred förståelse som möjligt av hur Järfälla kommun arbetar brottspreventivt, i 

både teori och praktik, valdes som tidigare nämnts, två olika kvalitativa 

datainsamlingsmetoder, intervjuer och dokumentgranskning. Att använda två metoder kallas 

triangulering och går ut på att man använder en kombination av två eller fler metoder 

(Svensson & Ahrne, 2015). Trianguleringen har i detta fall bestått av fyra intervjuer med 

tjänstemän som arbetar brottspreventivt i kommunen samt dokumentgranskning av de interna 

och externa dokument som kommunen publicerat vilka relaterar till brottspreventivt arbete.  

5.2 Urval och datainsamling 

Urvalet avseende intervjuer bestod av fyra tjänstemän på Järfälla kommun som på något sätt 

arbetar brottspreventivt. Intervjupersonerna rekryterades genom en av uppsatsskrivarna som 

arbetar på kommunen vilken fick tips om vem som borde kontaktas i ämnet och därifrån 

skedde snöbollsurval. Intervjuerna genomfördes mellan den 17 och 29 november 2015 på 

informanternas kontorsrum. En svaghet med intervjun som metod är att den är ett resultat av 

omständigheterna under vilken intervjun skett, både vad gäller tid och plats (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne, 2015) men valet av plats för intervjuerna i föreliggande studie var dels 

av bekvämlighetsskäl för informanterna och dels så erbjöd denna plats en lugn miljö där 

intervjuerna kunde genomföras ostört. Som Trost (2010) påpekar är det viktigt att intervjuer 

sker i en lugn miljö där informanten känner sig trygg, varför kontorsrummet på 

informanternas egen arbetsplats var passande. Intervjuerna genomfördes med stöd av en 

tidigare förberedd intervjuguide (se bilaga 1) och spelades in som röstmemo för att därefter 

transkriberas. Varje intervju varade i cirka 45 minuter.  

Intervju som metod har som alla metoder både sina svagheter och sina styrkor. Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne (2015) beskriver att en av intervjuns svagheter är att då den endast ger en 

begränsad bild av en viss företeelse eller fenomen är det viktigt att resultaten också tolkas 

därefter.  

Vad gäller de dokument som granskats i studien så tillhandahölls dessa av en tjänsteman på 

Järfälla kommun. Det är sammanlagt nio dokument som avser policys, riktlinjer, 
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utvärderingar, årsrapport, regelverk, verksamhetsberättelser för diverse brottspreventiva 

insatser, en samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis samt en 

uppföljningsbilaga gällande densamma. 

 Vad gäller dokumentgranskning är det viktigt att hitta texter som överensstämmer med 

forskningsfrågorna och man måste kunna argumentera för att de insamlade dokumenten är 

tillräckligt många och relevanta (Boréus, 2015). Här kan möjligen ses en brist i föreliggande 

studie då de dokument som granskats är utvalda av en tjänsteman på kommunen snarare än av 

författarna vilket innebär att det inte finns någon garanti för att dokumenten är heltäckande 

och relevanta. Detta hölls i åtanke under analysprocessen.   

Som tidigare nämnts har denna studie använt två olika datainsamlingsmetoder, en så kallad 

triangulering. Triangulering är effektivt inom kvalitativ forskning om målet är att ha en mer 

objektiv bild av det fenomen som studeras, snarare än att endast fånga utvalda personers 

upplevelse av ett fenomen (Svensson & Ahrne, 2015). Att använda olika metoder är också 

effektivt för att studera skillnader mellan exempelvis styrdokument och det arbete som 

faktiskt utförs. Eftersom en av frågeställningarna i föreliggande studie berör hur teoretiskt 

förankrat kommunens brottspreventiva arbete är passar därför en triangulering särskilt bra då 

både det officiella och de inofficiella dokumenten samt tjänstemännens utsagor om sitt arbete 

har granskats. 

 

Vad som är viktigt att ha i åtanke när en triangulering används är dock att resultatet av en 

studie vilken använt sig av det inte ska granskas okritiskt eller tolkas för sanning bara för att 

denna kombination av metoder strävar efter det (Svensson & Ahrne, 2015). Vilket har hållits i 

åtanke under hela studiens gång. 

5.2.1 Reflexivitet 

För att åberopa ett reflexivt och vetenskapligt förhållningssätt i studien har fokus riktats mot 

öppenheten och tydligheten av förförståelse, valet av teori, tillvägagångssätt, analysförfarande 

och redovisningen av studiens resultat, något som förespråkas av Thomson (2002). Gällande 

tolkningen som skett i studien så har den i likhet med vad Thomson (2002) menar skett inom 

en viss struktur tillföljt av det samhälle vi lever i, det vill säga den tid, det språk, den kultur 

och de normer som finns till hand för det som vi avser studera.  

 

Något som bör uppmärksammas gällande författarnas förförståelse är att en av författarna till 
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föreliggande uppsats, utöver studier vid Stockholms universitet, är tjänsteman vid 

socialförvaltningen i Järfälla kommun. Denne har varit öppen och tydlig med den 

informationen inför respondenterna. Dock arbetar studenten och informanterna inte på samma 

enhet och har heller inte haft någon tidigare kontakt med varandra. Givet detta finns en 

förförståelse gällande tjänstemännens arbetskontext, det språkliga bruket som används i 

denna, hur kommunen geografiskt sett ser ut och hur kommunen fungerar övergripande. 

Vilken inverkan eller effekt som detta kan ha haft på tjänstemännen vid intervjusituationerna 

är svår att veta. En effekt skulle kunna vara att tjänstemännen gett socialt önskvärda svar 

genom att försöka ge en positiv bild av kommunens brottspreventiva arbete, dock är det en 

tendens som är svår att urskilja vid mindre studier (Bryman, 2011).  

5.2.2 Validitet och generaliserbarhet  

Validitet och generaliserbarhet är två begrepp som inom forskarsamhället framförallt är 

förknippade med kvantitativ analys. Inom den kvantitativa forskningen syftar begreppet 

validitet till om man mäter det man avser att mäta medan generaliserbarhet syftar till om det 

är möjligt att överföra en studies resultat till en annan där man studerat exempelvis en annan 

grupp (Thomsson, 2002). Dock poängterar Thomsson (2002) att man kan använda validitet 

och generaliserbarhet inom den kvalitativa ansatsen också, emellertid blir betydelsen och dess 

användning av begreppen lite annorlunda. Thomsson (2002) föreslår att validitet i relation till 

kvalitativ forskning ska handla om att studiens frågeställningar och metodval väljs i 

förhoppning till att studien skall belysa det den avser att belysa.   

 

Gällande avgörandet huruvida en studie är generaliserbar menar Thomsson (2002) att man 

utifrån ett kvalitativt perspektiv bör tala om möjligheten att utöka en viss förståelse till andra 

användningsområden. Thomsson (2002) har själv forskat om hur invandrande kvinnor blir 

bemötta av fördomar som innebär att de uppfattas sämre än andra kvinnor i befolkningen. I 

det sammanhanget öppnar generaliserbarheten upp frågor om andra kvinnor i 

minoritetsgrupper i samhället upplever detsamma, exempelvis kvinnor med 

funktionsnedsättning. Möjligheten finns då att diskutera samt teoretisera, utan givna svar men 

syftet är följdfrågor och nya frågor (Thomsson, 2002). I föreliggande studie skulle 

generaliserbarheten innebära att bland annat ställa följdfrågor som resulterat ur denna studie 

till andra kommuner i Sverige.  
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5.2.3 Etiska överväganden 

Alla intervjuer genomfördes med hänsyn till Vetenskapsrådets (VR) fyra etiska principer 

(2002).  Innan de genomfördes fick alla deltagare kort information om studiens syfte och 

deras rätt som informanter att i vilket skede som helst avbryta sitt deltagande via e-mail. I och 

med detta uppfylldes VR:s etiska princip om Informationskravet (VR, 2002). 

Konfidentilalitetskravet har följs genom ändring av alla namn, även de som informanterna 

själva nämnde under intervjuerna, i transkriberingen. Deltagarna informerades också om 

detta. Ljudfilerna hanterades med försiktighet på en telefon med kodlås och efter 

transkribering raderades de.  

Utöver den initiala informationen via e-mail informerades deltagarna även muntligt innan 

intervjuerna startade om deras rätt till att när som helst avbryta sin medverkan i studien utan 

att behöva motivera varför och därmed uppfyller studien även samtyckeskravet (VR, 2002). 

Vad gäller den sista av Vetenskapsrådets fyra etiska principer, nyttjandekravet, så 

informerades informanterna om vad materialet skulle komma att nyttjas till både muntligt och 

skriftligt, en c-uppsats i sociologi. Fler av deltagarna uttryckte sitt intresse att ta del av studien 

när den färdigställts så det är möjligt att studien kan komma att nyttjas också i Järfälla 

kommun. 

5.3 Analys  

Analysprocessen började redan efter första intervjun då vi redan i det skedet diskuterade och 

analyserade teman i den. Ett reflektivt förhållningssätt är något som följt med under hela 

studiens gång, vilket enligt Thomsson (2002) är något naturligt då man faktiskt redan vid 

första intervjuns start börjar reflektera och analysera det vi hör.  

Efter transkribering av intervjuer, och flera genomläsningar av dessa, påbörjades kodningen, 

både av intervjuer och av de dokument som tillhandahållits av kommunen. Rent praktiskt 

utfördes kodningen genom den så kallade marginalmetoden, manuellt med hjälp av pennor i 

olika färger och markering av koder i marginalen på allt utskrivet material. 

Då studien framförallt är deduktiv skapades koderna utifrån förutbestämda teman hämtade 

från teorin. Vissa teman skapades dock induktivt utifrån materialet. Aspers (2007) menar att 

identifiera teman i materialet ofta är en grundsten i den fortsatta analysen och framhåller 

också vikten av att vid kodningsprocessen hålla i åtanke frågan om vad det är forskaren 
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egentligen vill uppnå med kodningen. Utifrån ovanstående så har föreliggande studies koder 

framkommit med ständig återkoppling till dess frågeställningar och ifrågasättande om 

huruvida koderna är relevanta för dessa.  

Kodningen reviderades under arbetets gång, vissa fick uteslutas då de inte längre ansågs 

relevanta och nya koder tillkom, men slutligen resulterade kodningen i fyra teman: 

situationell ansats, situationell insats, vetenskaplig förankring samt framtida aktuella och 

önskvärda insatser. Mer om dessa teman går att återfinna i Resultatavsnittet.  

6. Resultat och analys  

Nedan följer en beskrivning av resultatet, uppdelat i fyra delar utifrån studiens 

frågeställningar.  

6.1 Situationell ansats  

Arbetar Järfälla kommun brottspreventivt utifrån ett situationellt perspektiv? Resultatet visar 

på en viss svårighet att besvara denna fråga då det råder en osäkerhet hos tjänstemännen i 

kommunen vad gäller definitionen av brottspreventivt arbete och innebörden av den 

situationella ansatsen. För att undgå eventuell begreppsförvirring, gavs informanterna en kort 

redogörelse för vad ett situationellt brottspreventivt arbete innebär innan intervjuerna startade. 

Ändå uppstår en oundviklig tveksamhet gällande perspektivet från tjänstemännen. En av dem 

säger exempelvis ”vad menar man med brottsförebyggande arbete, vad är definitionen liksom? Du har din 

definition, jag har min.. [utan att presentera sin egen]”, och en annan säger,  

Men det allra svåraste tycker jag, det kan låta löjligt kanske, men det är att bestämma sig för vad 

brottsförebyggande arbete är överhuvudtaget. Jag läste en rapport om att polisen har nog så svårt att 

separera vad som är brottsförebyggande, allt vårt arbete förbygger brott liksom 

En tredje delar med sig av sina egna tankar om vad hen anser är brottsprevention,  

Det blir ju någon typ av distinktion av vad som är brottsförebyggande. Men jag tänker lite att det lutar åt 

att brottsförebyggande arbete har ett syfte att vara brottsförebyggande.  Man uttalar det på något sätt att 

’jo, här jobbar vi brottsförebyggande 
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Fler av de intervjuade tar upp skolan som exempel som en brottspreventiv insats men i och 

med svårigheten gällande en brottspreventiv definition så uppkommer även här en osäkerhet 

huruvida tjänstemännen vill definiera skolan i sig som en brottspreventiv insats. En 

tjänsteman säger,  

Om kommunen aktivt arbetar för att fler barn ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg exempelvis 

så har forskningen visat att chansen att de senare hamnar i kriminalitet är markant lägre. Men skolan är 

ju inte något man i första hand skulle skriva in som en brottsförebyggande insats 

Ovan citat kommer från en av de intervjuade efter ett eget konstaterande om att skolan 

faktiskt fungerar brottsförebyggande och en annan tjänsteman säger att om barn går ut skolan 

med bra betyg ”blir det automatiskt mindre brott, så om vi stöttar skolorna blir det ju ett brottspreventivt 

arbete vi utför”. 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv kan sägas att skolgång faller under social prevention. Dock 

hör social prevention samman med rutinaktivitetsteorin, mer specifikt den delen som berör 

den motiverade förövaren. Exempelvis så kan barn och ungdomar som begår en brottslig 

handling i tidig ålder eller hamnar i missbruk få social stöd genom skolan och dess resurser i 

samverkan med kommunen. Järfälla kommun erbjuder bland annat olika former av terapi och 

familjeterapi.  

Om det är svårt att definiera brottspreventivt arbete är det generellt än svårare att skilja mellan 

social och situationell brottsprevention. En av informanterna berättar ”De här sakerna görs ur ett, 

vad är det du säger, situationellt eller socialt syfte.. hur delar man in det liksom?”  och en annan frågar 

intervjuaren  ”Vad är det nu situationellt betyder? Jag minns inte riktigt.” efter en fråga om 

situationella insatser. Någon distinktion görs heller inte i något av de granskade dokumenten 

trots att det i ett av dem står att finna att ”Kommunen ska arbeta ur ett situationellt brottsförebyggande 

perspektiv”.  Tidigare nämnt undantag bland informanterna, samma tjänsteman som gjorde sin 

egen definition av brottspreventivt arbete, visar dock på viss kunskap om begreppet 

situationell prevention, bland annat säger hen ”En situationell grej vi gjort är kameraövervakning i 

gångtunneln mot pendeltåget och busstationen vid Jakobsbergs station”. Överlag verkar det dock råda en 

osäkerhet för tjänstemännen avseende vad brottspreventivt arbete syftar till och vad det 

situationella perspektivet innebär. Det trots att det i två av kommunens dokument framgår att 

kommunen ska arbete just utifrån det angivna perspektivet, varför det finns vissa svårigheter 

att besvara frågan huruvida kommunen arbetar utifrån ett situationellt perspektiv. 
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6.2 Situationell insats 

Vilka situationella insatser är aktuella i kommunen idag? Resultatet visar på att trots viss 

oklarhet i innebörden av begreppet brottsprevention hos tjänstemännen och de granskade 

dokumentens något bristfälliga hänvisning till detsamma (nämns endast kort i två av 

dokumenten, utan närmare förklaring eller definition) återfinns ändå många situationella 

tankegångar under intervjuerna och resonemang i dokumenten samt beskrivningar av de 

faktiska insatser som utförs. I kommunens policydokument om klotter framkommer ett flertal 

situationella insatser som även nämns vid intervjuerna av tjänstemännen, ett utdrag ur det 

aktuella dokumentet lyder, ”Att minska utbytet av och minska möjligheterna till att klottra har visat sig 

fungera förebyggande”. Det följer samma tankegång som Cohen & Felsons (1979) resonemang 

gällande att minska tillgången på lämpliga brottstillfällen. Genom att Järfälla kommun 

minskar möjligheterna till att klottra så blir objektet mindre lämpligt då det är svårare att 

komma åt för den annars potentiellt motiverade förövaren. Som nämnts under tidigare avsnitt 

så räcker det med att ett av tre element (lämpligt objekt, motiverad föröver eller kapabla 

väktare), saknas för att ett brottstillfälle inte ska begås. Därmed kan denna insats ses som 

situationell och den är också brottspreventiv utifrån rutinaktivitetsteorin. 

Vidare beskrivs i samma dokument att ”Även övervakningskameror fyller en funktion i detta 

sammanhang genom att öka risken för upptäckt”, vilket också är i enlighet med rutinaktivitetsteorin. 

Just det faktum att kommunen ökar tillgången på kapabla väktare, som i detta fall är 

övervakningskameror, minskas eller elimineras brottstillfället för en förövare som annars 

kan ha känt sig motiverad att klottra. Även tidigare forskning visar på hur just 

övervakningskameror visat sig framgångsrika som brottspreventiv åtgärd (Clarke & 

Mayhew, 1980). 

I samma dokument ger Järfälla kommun ett flertal exempel på insatser som anses situationella 

utifrån ett rutinaktivitetsteoretiskt ramverk. Exempelvis står att finna ”Ansvariga för ny- och 

ombyggnad av kommunens fastigheter ska sträva efter att bygga på ett sätt som försvårar klottrande”. Också 

detta utdrag visar på åtgärder som minskar och försvårar tillgång till ett lämpligt objekt, i 

detta fall kommunens fastigheter.  

Kommunens trygghetsvärdar är något som fler av tjänstemännen talar om, en av dem berättar 

att trygghetsvärdarna ”arbetar aktivt utifrån vad som anses vara en problembild och utför punktinsatser”, 

och en annan tjänsteman menar att trygghetsvärdarna ”skapar trygghet bara genom att vara där.. Att 

de är där och att folk vet att de är där då blir det liksom lugnare och tryggare per automatik nästan” 
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Trygghetsvärdarna kan utifrån rutinaktivitetsteorin ses som en typ av kapabel väktare som 

kommunen har tillgång till vilket försvårar möjligheten för förövare att angripa kommunens 

olika objekt.  

I en verksamhetsberättelse avseende trygghetsvärdarna från 2014 framgår också att dessa 

under året som gått, bland en rad andra åtgärder, rapporterat trasiga gatlyktor och genom att 

åtgärda dessa skapar kommunen en miljö där det är svårare att begå brott. I samma dokument 

uttrycks det situationella perspektivet på trygghetsvärdarnas roll i en beskrivning av 

verksamhetens metod, 

Genom att bedriva nattvandringar, finnas till hands, iaktta, rapportera, observera och vara 

samhället behjälpligt i olika situationer i Jakobsbergs centrum och dess omnejd störa brottslig 

verksamhet.  

Utifrån rutinaktivitetsteorin så fyller trygghetsvärdarna en funktion som en ökad tillgång 

till kapabla väktare då de vandrar runt i Järfälla och iakttar och observerar 

lokalsamhället. Ett resultat av trygghetsvärdarnas aktiviteter kan, som nämns i citatet 

ovan, vara att de stör brottslig verksamhet. För att uttrycka det på rutinaktivitetsspråk: 

genom att ha tillgång till kapabla väktare som cirkulerar i Järfälla kommun övervakas 

även de, för en motiverad förövare, lämpliga objekten. 

Grannstödsbilen8 är också en brottspreventiv insats som tas upp av tjänstemännen och i 

de tillhandahållna dokumenten. Syftet med grannstödsbilen ur ett situationellt perspektiv 

är att störa den tillfällighetsstruktur som möjliggör brott och det verkar den till viss del ha 

gjort. En av informanterna säger ”Det som blivit bra med denna bil är att de största effekterna man 

ser är att allt detta tråkiga klotter har försvunnit”.  

Vidare berättar en annan av tjänstemännen hur kommunen i samarbete med krogägarna 

arbetat för att minska alkoholrelaterade brott, där framförallt misshandel ingår. Detta går 

i enlighet med tidigare forskning på området som visat på att man genom att begränsa 

alkoholintag framgångsrikt kan minska denna typ av brott (Clarke, 1997). 

Krogarna i kommunen har i och med ovan samarbete slutat servera mer än två öl åt gången 

till samma person då det finns risk för att den personen då handlar till en vän som tidigare har 

                                                
8 Grannstödsbilen är ett samarbete mellan Järfälla kommun, Polisen och Järfällahus som går ut på att genom 

bil- och fotpatrullering utförd av volontärer störa, observera och rapportera kriminell verksamhet (Järfälla 

kommun, 2014). 
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blivit nekad, eller skulle ha blivit nekad, att köpa på grund av att hen är för berusad. Att ta till 

denna typ av åtgärd för att minska överförfriskning, vilket har ett starkt samband med 

misshandel, är ur ett rutinaktivitetsperspektiv att komma åt två av de tre elementen som 

möjliggör brott, nämligen lämpligt objekt och motiverad förövare. En berusad person kan ses 

som ett mer lämpligt offer/objekt än en nykter person och det kan tänkas att en potentiell 

förövare i det här fallet blir mindre motiverad om hen är nykter då aggression är något tätt 

förknippat med alkohol (BRÅ, 2008; Schnitzer, 2009).  

En annan insats som beskrivs i en av intervjuerna är hur man har byggt om en tunnel mellan 

Jakobsbergs centrum och buss- och pendelstationen, nedanstående citat beskriver den aktuella 

insatsen,  

Vi fick information om att många känner sig otrygga i tunneln från Jakobsbergs centrum till buss och 

pendel stationen. Det var många unga tjejer som ville att farsan skulle möta dem på fredagarna. Men 

förr var den mer kupad och då såg man inte vad som gömde sig vid kröken. Nu är den mer rak och 

man kan se bättre, liksom genom hela tunneln. Den är väl fortfarande inte rolig men den är avsevärt 

mycket bättre än vad den var från början, det är ju ändå en entré till kommunen som många passerar 

Citatet kan ses som en klassisk åtgärd inom den situationella ansatsen. Genom att öka insynen 

i tunneln ökar tillgången till kapabla väktare, alltså de människor befinner sig i närheten och 

kan se in i tunneln vilket i sin tur ökar risken för upptäck för en potentiell förövare. En åtgärd 

som den ovan är att dels bygga bort mängdbrott som exempelvis klotter men sedan också 

skapa en känsla av trygghet genom att minska risken för överfall. 

6.3 Vetenskaplig förankring 

Hur förankras det brottspreventiva arbetet vetenskapligt i den studerade kommunen? 

Riksrevisionen understryker i sin rapport 2010 vikten av att arbeta brottspreventivt utifrån en 

vetenskaplig grund men, som tagits upp under avsnittet tidigare forskning, så påpekar de 

samtidigt att det år 2010 inte fanns någon gemensam kunskapsbas eller sammanställd 

internationell forskning som underlag för det brottspreventiva arbetet i Sverige. Emellertid har 

BRÅ, polismyndigheten och SKL sedan dess tagit fram en handbok9 som skall fungera som 

underlag för ett kunskapsbaserat och strukturerat brottspreventivt arbete i Sverige. Trots det 

visar resultatet att det brottspreventiva arbetet i Järfälla kommun inte kan sägas ha en 

                                                
9 Samverkan i lokal brottsförebyggande arbete (Brå, SKL & Rikspolisstyrelsen, 2011). 



 

 

 

20 

gemensam vetenskaplig förankring eller teoretisk grund. I ett av dokumenten gällande mål 

och riktlinjer för säkerhetsarbetet i kommunen står att finna,   

Någon gemensam målsättning för kommunens totala, eller sammantagna, arbete med säkerhet, 

trygghet och beredskap finns emellertid inte  

Även om det inte kan sägas att kommunen har någon gemensam vetenskaplig grund så 

hänvisar och refererar ändå tjänstemännen frekvent till olika vetenskapliga källor vid 

intervjutillfällena. Bland annat tas kriminalstatistik upp vid ett flertal tillfällen, BRÅs olika 

rapporter återfinns, Folkhälsomyndighetens elva hälsomål10 och NTU11 samt ospecificerade 

statliga offentliga utredningar. En tjänsteman beskriver hens mål och förankring på följande 

sätt: 

 Jag arbetar utifrån nationella mål, hälsomål, förebyggande är grunden men sen så glider man 

liksom in på andra delar också. Det är ganska diffust 

För att sedan vidare konstatera att  

Vi i Sverige är generellt sätt dåliga på att utvärdera vad som görs, vilket är synd. Men just såhär lokalt 

så följs det upp, om man tänker Järfälla kommun, jag har ju min policy men utan några konkreta mål 

som, ”det här skall vi uppnå” och då blir det svårt att följa upp 

Hen beskriver sedan att det finns ambitioner från enheten att sätta upp mätbara mål som 

faktiskt kan mätas och utvärderas, något som poängteras upprepade gånger i tidigare 

forskning (BRÅ, 2014:a; BRÅ, 2015; Riksrevisionen, 2010).  

En av tjänstemannen beskriver dock att kommunens insatser bygger till största del på analys 

av kriminalstatistik och att de idag framförallt är händelsestyrda, vilket vi tolkar som att 

kommunen utför punktinsatser där man ser ett behov för tillfället. Tjänstemannen uppger,  

I dagsläget arbetar vi ganska händelsestyrt. Det har ju bland annat varit lite turbulens i Kallhälls 

centrum för det var en del rån där i somras men även nu i oktober. Så vi körde en kraftsamling så 

fältarbetarna var där och skrev en rapport och polisen ökade sin närvaro, sen så skulle fritidsgårdarna 

ta sig en repa också. Initiativet kommer främst från handlarna där. 

                                                
10 Folkhälsomålen är 11 målområden uppsatta av Folkhälsomyndigheten, med syfte att "skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen" (Folkhälsmyndigheten, 2015). De 

inkluderar bland annat Delaktighet och inflytande i samhället, Arbetsliv och hälsa, Fysisk aktivitet och Alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och spel. 
11 NTU står för Den nationella trygghetsundersökningen vilken är en enkät som utförs årligen av BRÅ. 
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Att utföra punktinsatser är en del i situationella ansatsen, bland annat beskriver Clarke (1997) 

punktinsatser i form av alkoholkontroller vid festivaler som effektiva. 

Sammanfattningsvis återges viljan från samtliga tjänstemän att arbeta mer utifrån en 

vetenskaplig grund, även om det inte specificeras vidare. En av informanterna menar att 

 Det som är viktigt att tänka på, återigen vad jag tycker är grunderna, det är att titta på vad som finns 

vetenskapligt, vad vi ska jobba med, vad som visar effekt, det är steg ett för vår kommun. 

En annan kommenterar att kommunens insatser,  

/…/säkert är baserade på forskning och så men jag har inte riktigt koll på vilken.. Det vore intressant 

att veta, få lite information om det, bättre inblick och så 

Tjänstemannens tankar går hand i hand med den tidigare forskningen om behovet av en 

gemensam kunskapsbas för det brottspreventiva arbetet (BRÅ, 2014:a; BRÅ, 2015; 

Riksrevisionen, 2010).  

6.4 Framtida situationella insatser i Järfälla 

kommun? 

Vilka insatser kan vara intressanta i kommunen framöver? Tjänstemännen beskriver ett flertal 

problem i kommunen som skulle kunna göra situationella insatser aktuella och/eller 

rutinaktivitetsteorin angelägen. En tjänsteman talar om vilka problem Barkarby handelsplats 

har medfört, 
Vi kan se att i landet, riket, sjunker stöldbrotten men i Järfälla ökar det men det beror på Barkarby 

handelsplats. Folk går och handlar, lägger sakerna i bilen och går sedan vidare till nästa affär och 

handlar och sen när de väl kommer tillbaka då är bilrutan krossad och påsarna borta. Sen är det 

mycket stölder i affärerna där också. 

Utifrån ovanstående citat finner vi rutinaktivitetsteorin och situationella insatser relevanta 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv. När rutinaktivitetsteorins tre element ligger för handen 

finns möjligheten för att en brottslig handling skall kunna genomföras. På Barkarbys 

handelsplats kan man tänka att det finns många attraktiva objekt så som shoppingpåsar, 

butiker, bilar etc. Parkeringsvakter på någon av de stora parkeringarna vid handelsplatsen 

kommer som förslag från en av informanterna. Detta vore en direkt situationell åtgärd då 

parkeringsvakterna kan ses som kapabla väktare, vars tillgänglighet troligen skulle minska 

stölderna. 

Järfälla kommun är en expanderande kommun och som Cohen & Felson (1997) påpekar att 
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när samhällsstrukturen förändrats så förändras även brottsligheten. När samhällsstrukturen 

förändras så ändras också våra rutiner i vardagen vilket leder till en möjlighet till förändring 

också i brottsnivån och vilka brott som utförs (Cohen & Felson, 1997). Flera av 

tjänstemännen menar att handelsplatsen utgör en viss problematik, en av dem säger, 
”Men om vi inte hade haft Barkarby handelsplats i kommunen så hade vi inte haft dessa problem!” 
men påpekar vidare att det, ”säkert finns saker som skulle göra det hela bättre, som kanske 

parkeringsbelysning och övervakningskameror”. Strålkastare runt parkeringarna kan ses som ett 

exempel på något som förändrar tillfällighetsstrukturen då risken att bli upptäckt ökar. 

Övervakningskameror runt parkeringsplatserna är också en situationell insats som skulle 

kunna avskräcka en annars motiverad förövare. I enlighet med rutinaktivitetsteorin skulle 

ovanstående situationella insatser försvåra tillgreppet av situationens lämpliga objekt. En 

förövare som annars skulle haft motiv att begå brott skulle då sannolikt överväga riskerna att 

bli upptäckt av de kapabla väktarna som ovan exemplifierar. 

En tjänsteman säger, 
Trygghetsskapande är asså, ett tänkande stadsplanerarna och planbyggarna behöver ha /.../ Vi bygger 

nu mycket vid Barkarbyfältet och vi har verkligen tjatat på att det måste finns ett säkerhet- och 

trygghetstänk. Vi vill ju liksom kunna påverka det som byggs i kommunen, men inte utifrån något 

specifikt perspektiv. 
Att diskutera arkitekturens betydelse för säkerhet och trygghet är ett grundläggande 

resonemang inom det situationella perspektivet (Clarke, 1997). Manipulation av miljön i syfte 

att försvåra eller helt eliminera möjligheten till brott kan göras på ett flertal olika sätt men 

vilken typ av manipulation som skulle kunna vara aktuell vid Barkarbyfältet beskriver inte 

tjänstemannen. Annars skulle enkla sådana åtgärder kunna vara att undvika att bygga avskilda 

parkeringsplatser, eller att ha portkod vid husens entréer som byts med jämna mellanrum. I 

enlighet med rutinaktivitetsteorin skulle då tillfällighetsstrukturen försvåra för förövaren att 

begå brottsliga handlingar. Relaterat till det beskriver en tjänsteman att,  
kommunen vill eftersträva att bygga eller ombygga ett mer öppet centrum i framtiden för i dagsläget är 

det en del problem i Jakobsbergs centrum /…/ centrumets baksida bör rustas upp för att inte skall vara 

bråkigt där  

men avslutar med att tillägga, ”men vi jobbar inte utifrån någon specifikt inriktning eller så men vi har 

ändå ’tänket’”. 
Ovanstående citat tolkar vi ändå som en önskvärd framtida situationell insats i Järfälla 

kommun då tjänstemannen föreslår förändring av den aktuella miljön för att bygga bort 

brottslighet. Clarke (1997) fokuserar på tillfällighetsstrukturen där brott begås, snarare än på 

individerna som utför brotten. Genom att öppna upp Jakobsbergs centrum kan möjligheten till 
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brott försvåras då Jakobsbergs centrum i dagsläget är i hopbyggt, med små gallerior, 

”baksidor” och mindre utrymmen.  

 

Samtliga tjänstemän framhäver polismyndighetens omorganisation som kommer innebära att 

Sveriges kommuner får kommunpolis12. En tjänsteman uttrycker att, 
När vi sedan får kommunalpolis som ”kan” Järfälla. Duvet, dess geografiska områden, får en relation 

till invånarna och till oss tjänstemän så tror jag att det kommer blir bra och effektivt förebyggande. 

Utifrån tjänstemännens beskrivning gällande omorganisationen av polisen och den framtida 

tillgången av kommunpolis återfinns ett situationellt perspektiv och rutinaktivitetsteorin. 

Utifrån den situationella preventionen åsyftar åtgärderna att försvåra genomförandet av 

brottsliga handlingar och vanligen riktas dessa insatser mot specifika typer av brott (Clarke, 

1997). Miljön upplevs mer riskfylld om kapabla väktare i form av polis patrullerar, och har 

kommunpolisen vetskap om ett specifikt utsatt område eller om en gemensam problembild 

arbetats fram kan det brottspreventiva arbetet bli framgångsrikt (BRÅ, 2015). Tidigare 

forskning visar att mer synliga poliser på gatorna leder till färre brott och en större känsla av 

trygghet hos medborgarna (BRÅ, 2014:b) vilket gör det till en möjlig önskvärd insats även i 

Järfälla kommun. 

7. Diskussion 

Uppsatsen har avsett att skapa en ökad kunskap och förståelse om och i så fall hur Järfälla 

kommun arbetar brottspreventivt utifrån ett situationellt perspektiv. Frågeställningarna i 

föreliggande studie har därför utgått ifrån hur kommunen arbetar brottspreventivt utifrån detta 

perspektiv, vilka insatser som är aktuella samt om och hur arbetet förankras vetenskapligt. Av 

uppsatsen framkommer att fyra tjänstemän har intervjuats och utöver det har interna och 

externa dokument granskats för skapa ett mångfacetterat material med inblick i 

tjänstemännens praktiska brottspreventiva arbete, deras tankegångar och resonemang samt en 

översyn av vad som framkommer i riktlinjer, utvärderingar och policys i kommunen.  

                                                
12 En del av polismyndighetens omorganisation som bland annat innefattar att Sveriges kommuner får en 

kommunpolis, tidigare kallat närpolis. Kommunpolisen kommer huvudsakligen arbeta med samverkan 

mellan kommun, fastighetsbolag och övriga aktörer i närområdet (Järfälla Nytt, 2015). 
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Avseende den första frågeställningen i studien, frågan om Järfälla kommun arbetar utifrån ett 

situationellt perspektiv kan sägas att det teoretiska perspektivet inte är fullt förankrat hos 

tjänstemännen. Dock kan ses att det i policydokument finns direktiv att denna ansats ska ligga 

till grund för arbetet. I en färsk publicerad rapport från BRÅ (2015) understryks vikten av att 

kommuner arbetar kunskapsbaserat vad gäller brottspreventivt arbete. Samma rapport 

konstaterar att det finns ett stort behov av grundläggande kunskaper hos Sveriges kommuner 

(BRÅ, 2015) vilket resultatet i föreliggande studie visar gäller även Järfälla kommun. 

Författarna anser i likhet med BRÅ att det, nästan oavsett arbete, är viktigt att arbeta 

kunskapsbaserat och finner det därför märkligt att inte bara den studerade kommunen i fråga, 

utan också att en stor del av Sveriges kommuner, inte gör det. Särskilt uppmärksamvärt är att 

gäller trots att det idag finns framtagna riktlinjer för det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Om den första frågeställningen berörde den teoretiska inriktningen i kommunens 

brottspreventiva arbete så fokuserar den andra på de faktiska insatserna som görs utifrån det 

valda perspektivet. Resultatet visar på att många sådana görs i form av exempelvis 

fältarbetarna, grannstödsbilen, begränsande åtgärder för alkoholintag, och 

övervakningskameror. Tidigare forskning (Clarke 1997; BRÅ, 2014:a), med visst undantag 

för BRÅ:s utvärdering av övervakningskameror på hot spots (2014:b), visar på att sådana 

insatser varit framgångsrika i att minska mängdbrotten. I samtliga ovan åtgärder återfinns 

inslag av rutinaktivitetsteorin; övervakningskameror, fältarbetarna och grannstödsbilen som 

fungerar som kapabla väktare och begränsande av alkoholintag som ett medel till att göra 

potentiella förövare mindre motiverade och potentiella offer mindre lämpliga.  

Den tredje frågeställningen, hur det brottspreventiva arbetet förankras vetenskapligt, besvaras 

delvis i resultatet av den första. I den tredje kan dock ses att det finns andra teoretiska 

utgångspunkter än det situationella. Även om begreppet social prevention inte nämns av 

tjänstemännen eller i de granskade dokumenten så framgår det ändå tydligt att kommunen i 

hög grad arbetar utifrån det perspektivet. Det talas mycket om skolans roll, om alkohol- och 

drogförebyggande arbete samt föräldrastöd. I relation till dessa insatser är den vetenskapliga 

förankringen större, det arbetas utifrån olika modeller (exempelvis Kronobergsmodellen13 och 

                                                
13 Kronobergsmodellen är ett arbetssätt inom framförallt polisen där de beslagtar alkohol från 

minderåriga, utreder var den kommer från och försöker de som sålt alkoholen (Barn- och 

ungdomsnämnden, kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, Socialnämnden och Kompetensnämnden, 

2015). 
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Linköpingsmodellen14) och det finns på förhand uppsatta mål. I övrigt verkar underlaget vara 

spritt, diverse BRÅ-rapporter, kriminalstatistik och ospecificerade statliga utredningar. Under 

denna frågeställning finner författarna inget stöd i rutinaktivitetsteorin. Tidigare nämnd BRÅ-

rapport 2010 menar att brottspreventivt arbete bör utgå från något av följande tre perspektiv: 

situationellt, brottsoffer- eller gärningsmannaperspektiv så det kan tyckas märkligt att när det 

tydligt finns färsk, nationell forskning inom området verkar Järfälla kommun ändå inte ha valt 

något av dessa perspektiv som utgångspunkt i sitt arbete. I alla fall är det inte något som 

framkommit vid intervjutillfällena.  

Resultatet av den fjärde frågeställningen erbjuder svar och entusiasm från tjänstemännen, det 

är insatser som är önskvärda från dem eller som redan står på agendan för kommunen. Här 

talas det bland annat om kommunpolis, parkeringsvakter på Barkarby handelsplats, 

säkerhetstänk kring om- och nybyggnation och fler övervakningskameror.  Detta är i enlighet 

med tidigare forskning vilken visar på positiva resultat vad gäller brottslighet när fler poliser 

är synliga på gatorna (BRÅ, 2014:b), vilket är tanken bakom kommunpolisen. Samtliga 

kommande och föreslagna insatser får stöd i rutinaktivitetsteorin.  

Studiens resultat om vetenskaplig förankring väcker frågan om hur det kan tänkas se ut 

regionalt i resten av landets kommuner men också nationellt inom polisen och andra 

myndigheter, vilket vore intressant att belysa i framtida forskning. Vidare vad gäller framtida 

forskning vore det intressant att se om och hur polisens kommande omorganisation påverkar 

samverkan med kommuner gällande hur de strukturerar och vetenskapligt förankrar det 

framtida brottspreventiva arbetet.  

Slutligen kan man fråga sig om temat inom Järfälla kommun är återkommande i resten av 

landets kommuner och kanske även inom polisen? Om det ser likadant ut i resten av landet, 

vad skulle det i så fall innebära för det brottspreventiva arbetet i Sverige idag? Skulle landets 

brottslighet eventuellt kunnat ha minska om det bara funnits en gemensam vetenskaplig 

utgångspunkt? Frågor som dessa skulle kunna utgöra en bas för framtida forskning på det 

brottspreventiva området.  

                                                
14 Linköpingsmodellen är en modell vars syfte är att arbeta aktivt mot missbruk av narkotika när sådan 

misstanke uppstått. (Barn- och ungdomsnämnden, kultur-, demokrati- och fritidsnämnden, 

Socialnämnden och Kompetensnämnden, 2015). 
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Bilaga 1: intervjuguide  

Vill du berätta om dig själv och ditt arbete i kommunen, vad är din roll och vilka uppgifter 

ingår i den? 

 

Vilka brottspreventiva insatser är aktuella idag i Järfälla kommun? 

(Vilka geografiska platser? Varför just dessa insatser? På vems initiativ?)  

 

 

Har ni gjort någon utvärdering av dessa insatser?  

(Vilken typ av utvärdering/uppföljning och av vem? Vad kom ni fram till vid eventuell 

utvärdering?) 

 

Hur förankrar du som tjänsteman det brottspreventiva arbetet som sker? 

 

Kan du mer utförligt berätta om ett exempel på brottsförebyggande arbete som utförts i 

kommunen?  

 

Avslutning:  

Finns det något som du vill berätta om gällande det brottspreventiva arbetet som inte fått 

möjligheten att ta upp?
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