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Bakgrund till BF-strategin

❑ Strategin är efterfrågad både utifrån interna och externa 

granskningar av polisens BF-arbete 

❑ Strategin beslutades i juni 2022 och ska vara 

implementerad i slutet av 2024

❑ Strategin ska långsiktigt utveckla förmågan och öka 

effekten av BF-arbete
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Varför en strategin för brottsförebyggande 

arbete? 

❑ Polisen ska minska brottsligheten och öka tryggheten – det  

behövs ett effektivt BF-arbete

❑ Det är en del av det brottsbekämpande uppdraget och ska 

integreras på alla nivåer och i alla verksamheter 

❑ Det ska bedrivas uthålligt, med kvalitet och med 

medborgarens behov i fokus
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❑ BF-strategin ska också stärka och utveckla BF-arbete med 

bland annat analysförmåga och ökad kompetens på grund-

och aspirant och fort- och vidareutbildningar 

❑ Den ska ge förutsättningar för ett långsiktigt arbete som ger 

effekt

”Att förebygga brott är långsiktigt det mest effektiva och 

hållbara sättet att hantera brottslighet” 
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Definition av brottsförebyggande arbete

Aktiviteter som polisen 

genomför eller aktivt 

deltar i med det primära 

syftet att förhindra att 

brott begås. 



6

2022-11-18

Fokusförflyttning
Mycket fokus på brott och  

problem som redan inträffat

(reaktiva)

Förflyttning av fokus mot att 

reagera på brott och problem 

innan de inträffar (proaktiva)
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BF-strategins innehåll

1. Proaktiva förhållningssättet

2. Problemorienterat polisarbete (POP) 

3. SARA modellen

4. Brottstriangeln 

5. Kunskapsbaserat BF-arbete

6. Situationell brottsprevention 

7. Samverkan och medborgarnas delaktighet
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1. Proaktivt förhållningssätt är utgångspunkten

1. Varför skedde brottet? 

2. Vad var det som möjliggjorde brottet? 

3. Vad kan jag, polisen eller någon annan aktör göra för att 

det inte ska hända igen? Kan vara en samverkansaktör.

Fler medarbetare ska bidra till att förebygga brott i 

sina olika roller och ansvarsområden. Ställa frågorna:
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Problemorienterat arbetssätt

❑ BF-strategin bygger på kunskap om det vi vet fungerar. Det 

så kallade problemorienterat polisarbete (POP)

❑ SARA-modellen och Brottstriangeln är konkreta verktyg för 

att öka kvalité och effekten i det problemorienterade 

polisarbetet
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Kartlägga ett specifikt problem 

Analysera orsakerna till 

problemet (orsaksanalys)

Kartlägger vilka åtgärder som kan 

lösa problemet – genomför åtgärder

Åtgärderna gett effekt?

2. SARA-modellen

Analysverktyg för 

problemorienterat

polisarbete
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Ett brott kräver tre förutsättningar, en bort – inget brott 

3. Brottstriangeln, varför 

uppstår brott?

Brottstriangeln är ett verktyg för 

1. Analysera 

2. Identifiera aktörer för 

samverkan 

3. Planera insatser/åtgärder

4. Samtliga steg dokumenteras 

för att kunna följa upp resultat 

och effekt

Utgångspunkten i allt BF-arbete
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4. Använda bästa tillgängliga kunskap för 

att lösa problem Dialog med medborgare, 

kommuner, myndigheter, 

näringsliv och ideella 

aktörer

Erfarenhet som är 

dokumenterad, delad och 

prövad

Ramar för brottsförebyggande arbete

Vetenskaplig kunskap och 

metoder 



13

2022-11-18

5. Fokus på situationell brottsprevention

• Tillfället gör tjuven → Förändra plats eller situation 

där brott kan begås genom att förhindra eller 

försvåra att brott begås

vs. Social brottsprevention - reducera människors benägenhet att begå brott 

• När det gäller social prevention ska polisen främja  

andra aktörer att ta större ansvar
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6. Delaktighet och extern samverkan

• Polisen samverkar och genomför samordnade åtgärder 

med myndigheter, kommuner, näringsliv, ideella aktörer 

och inte minst tillsammans med medborgare (tex. 

Grannsamverkan)

• Krävs ett långsiktigt perspektiv och en samsyn kring vem 

som gör vad utifrån en gemensam lägesbild

• Polisen ska genomföra sin del utifrån sitt uppdrag för att 

bidra till de gemensamma målen. 
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Vad krävs för att nå ett framgångsrikt BF-

arbete?

• En kulturresa med förändrade beteende och 

arbetssätt

• Chefer som nyfiket efterfrågar och följer upp 

brottsförebyggande arbete 

• Behövs också skapas nationella mål och en 

uppföljningsmodell (arbete pågår)
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BF-kommunikation

• Viktig och vanlig BF-åtgärd 

• Ökar medborgarnas kännedom om polisens arbete 

och ger trygghetsskapande effekter

• Den ska stärkas både internt och i samverkan 

externt


