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Polisspecifika förutsättningar

En aspekt som påverkar den sociala risken Brottslighet i ovanstående modell 
är de polisspecifika förutsättningarna. Dessa är även intressanta för denna ana-
lys då ett polisiärt bedömande angavs i beställningen som önskvärt.

Ett återkommande tema i såväl internationella som nationella rapporter rö-
rande social oro och upplopp är medborgarnas förtroende för polisen i utsatt 
område. Ur ett svenskt perspektiv förordas samverkan mellan polis och myn-
digheter samt civilsamhälle för att skapa förtroendefulla relationer. En grund-
komponent i skapandet av förtroendefulla relationer för polisen är den närpo-
lisverksamhet som bedrivs. Förutsättningarna för denna verksamhet har sedan 
2010 förändrats i närpolisområde Norra Järva. 

År 2010 ingick ca 18-20 poliser i yttre tjänst i närpolisområde Norra Järva
varav 6 st var mer fredade för att verka socialt och skapa långsiktiga förtroen-
defulla relationer. År 2013 finns ca 11-12 poliser tillgängliga för yttre tjänst.
Ingen av dessa är fredade för att verka socialt utan samtliga delar på samtliga
arbetsuppgifter. Vidare har andra åtaganden i Stockholm, såsom evenemang 
på Friends arena, statsbesök etc. ökat i antal och i prioritering vilket innebär att 
resurser måste tillföras för att klara av dessa åtaganden. Det ökade deltagandet
på andra händelser sker ofta under helger, något som medfört mindre möjlig-
het till social kontakt med lokalsamhället, speciellt vad avser civilsamhället. 

Vidare förutsätter en väl fungerande samverkan att personal finns på plats så-
väl för s.k. poliskontorstjänst som yttre tjänst. Dagens situation har medfört att 
närpoliser i mindre utsträckning möter medborgarna i vardagliga situationer,
istället sker möten genom att polisen larmas ut till en plats då ett brott eller 
liknande begåtts alternativt vid planerade, riktade insatser. Social närvaro 
tycks ha fått stå tillbaka till förmån för ett ökat fokus på ingripanden i syfte att 
lagföra.

Samverkan med andra myndigheter upplevs idag som välfungerande och det 
finns flera nätverk och forum som rutinmässigt används för att förebygga 
brottslig verksamhet. Ovanstående förändringar avseende bemanning har såle-
des främst fått konsekvenser för arbetssätt kopplade till att nå ut till civilsam-
hället. Samverkan med civilsamhället ger möjlighet till ömsesidig informat-
ionsspridning och överföring samt möjlighet att dra nytta av de s.k. ”goda 
krafterna”9 i samhället.

Närpolisverksamheten upplevs idag inte fungera som det var tänkt. Detta kan 
ses i den diskrepans mellan medborgarnas förväntningar på polisen som en
social aktör och de de facto uppgifter som nu ska genomföras i närpolisregi.

9 Nattvandrare, frivilligorganisationer etc. 


