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KUNSKAPSBASERAT BROTTSFÖREBYGGANDE OCH 
TRYGGHETSFRÄMJANDE ARBETE I SAMVERKAN

Henrik Andershed
Professor i kriminologi 
och psykologi

Analys
Vad, var, när, varför –
vilka problembilder ?  

Vilka insatser behövs, var 
och när?

Uppföljning
Minskar problemen där 

insatser satts in?

Insatser
Samordning av 
förebyggande 

insatser. 
Dokumentation av 

insatserna 
möjliggör 

utvärdering.

Återkoppling
Veckolägesbilder och 

annan viktig 
återkoppling om 

resultat.

Kartläggning
Gemensamma 

lägesbilder.

I samarbete 
mellan:

Allmännytta/
Näringsliv

Kommun

Polisen

VAD VILL JAG SÄGA IDAG?

Kunskapsbaserat 
brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete i 
samverkan
Vad är det och varför bör vi göra det?
Vilka är utmaningarna/behoven och 
vilka vinster finns?
Hur kan det gå till?
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VAD ÄR BROTTSFÖREBYGGANDE OCH TRYGGHETSFRÄMJANDE 
ARBETE?

Social hållbarhet – säkerhet och 
trygghet!

Brottsförebyggande arbete och 
trygghetsfrämjande arbete innebär:

allt som vi som individer och 
samhälle kan göra för att förhindra 
att brott sker och allt vi kan göra 
för att människor inte ska känna 
sig otrygga och vara rädda för att 
drabbas av brott.

BROTTSPREVENTION OCH TRYGGHETSSKAPANDE ARBETE ÄR IDAG ETT 
STORT KUNSKAPS-/FORSKNINGSOMRÅDE – ANVÄND KUNSKAPEN
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SOCIALT OCH SITUATIONELLT
BROTTSFÖREBYGGANDE OCH 
TRYGGHETSSKAPANDE ARBETE

Clarke & Eck, 2006
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lägesbilder.

Regeringen, Brå, Polismyndigheten, SKR, 
förespråkar baserat på forskning ett 
systematiskt och kunskapsbaserat 

brottsförebyggande arbete / Problemorienterat 
polisarbete (POP) i SAMVERKAN

Veckolägesbilder 
Kvartalsanalyser i 

samverkan

Effektiv 
samordning för 
trygghet (EST)



4

KommunKommunKommun

Polisen
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KommunKommunKommun

Polisen

Allmännytta/
Näringsliv

Kartläggning

Tack vare kontinuerlig 
rapportering/kartläggning blev det tydligt att 
många upplevde otrygghet i den här parken. 

Man hade också problem med återkommande 
öppen droghandel, speciellt när mörkt ute. 

Analys
Bristfällig och punktmässig/begränsad belysning 

ger ovisshet och otrygghet? (Forskning och annan kunskap?)

Hög växtlighet runtomkring ger ovisshet och 
möjliggör inte uppsyn och social kontroll? (Forskning 

och annan kunskap?)

Platsen upplevs allmänt inte inbjudande? (Forskning och 
annan kunskap?)

Insatser (samordnade)

Jämnare belysning som tar bort mörka ytor.  

Ta ner växtlighet så man ser över den.

Öppna ytor men inbjudande belysning, växtlighet och 
sittbänkar.
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Efter analys och insatser minskade rapporter om otrygghet och 
öppen droghandel från den här parken.

Man visar tydligt och statistiskt via uppföljning att 
insatserna har samband med minskning av problem.

Man kan påvisa vilka besparingar som gjorts. Man skapar kunskap om vad som 
fungerar!

KUNSKAPSBASERAT ARBETE I SVERIGE – VAR ÄR VI?

 Fortsatt stor optimism om kunskapsbaserat arbete i 
samverkan (EST) – sprids i Sverige – bör handla om minst 50 

kommuner som börjat eller planerar
 ”EST-inspirerat”/ ”EST light” säger många – Man har möten 

men säger själva att de ”inte jobbar så systematiskt” 
 Regelbundna samverkansmöten varje eller varannan vecka –

Ofta även kvartals- eller tertialanalys
Man organiserar sig olika med olika aktörer i kommunerna
Veckolägesbilder som riskerar att reduceras till listor på 
saker som hänt och som informerar – men som inte leder 

till att vi blir mer proaktiva och förebyggande
 Fler och fler digitaliserar arbetet från kartläggning, analys 

till uppföljning av insatser  



6

Kartläggning sker ofta inte på ett systematiskt sätt och 
insatser sätts in på oanalyserade grunder, och följs inte upp 
på strukturerat sätt
Hur få till ett systematiskt, kunskapsbaserat arbete som 
verkligen ger brottsförebyggande och trygghetsskapande 
effekter?
 Skrivbordsprodukt som inte går att utföra?

UTMANINGAR OCH BEHOV

UTMANINGAR OCH BEHOV (FORTS.)

Kräver TID, KOMPETENS, och bra ARBETSVERKTYG och 
ORGANISATION

Många kommuner säger: ”vill ha hjälp med att gå från ord till 
handling”. Hur man konkret gör på systematiskt sätt.

 Behov av utbildning och handledning finns
Nationell och regional samordning sannolikt bra för att hålla 

liv i – viktigast är dock att man i kommunerna prioriterar 
tidsmässigt och att man får hjälp/handledning konkret i 

arbetet
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UTMANINGAR OCH BEHOV (FORTS.)

Utmaningen att få till effektiva/digitala gemensamma 
kartläggningar och lägesbilder återstår. Nog väldigt viktigt att 

polismyndigheten blir tydliga på nationell nivå vilken information på 
vilken detaljnivå man kan dela med andra till gemensam lägesbild 

(oavsett vilka specifika IT-system man delar till) 
 Två utvärderingar hittills som är positiva (Fahlgren m.fl., 2018; 

Hallin, 2018)  men mycket kan utvecklas och utvärderas
 T.ex: Effektivare mallar behövs – Utveckling sker!

Viktigt med visioner, mål, tydlig och effektiv organisation!

Viktigt att arbeta både långsiktigt proaktivt och kortsiktigt!
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VISIONER, MÅL, RIKTNING, INNEHÅLL

Vi har visioner, mål, och en tydlig riktning och organisation för vårt lokala 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. 
 Nollvision?

 Mätbara mål år för år?

Vi har bestämt oss för att vi arbetar kunskapsbaserat och i samverkan.
 Det är vårt förhållningssätt och ständiga strävan med syftet att vara så effektiva som möjligt i att 

brotts- och otrygghetsförebygga

Det är viktigt att vi arbetar både långsiktigt proaktivt men också i det kortsiktiga

VÅRT LÅNGSIKTIGA PROAKTIVA 
FÖREBYGGANDE ARBETE

Vi använder kunskap om vad som är effektivt, och undviker sådant som visat sig vara 
ineffektivt, för att förebygga brott och otrygghet, när vi planerar utformningen av vår 
kommun, t.ex. ombyggnation eller nyproduktion av vägar, gångstråk, byggnaders 
utformning och placering, och inte minst när vi socialiserar våra barn och unga. 
 Mycket brott och otrygghet kan förebyggas via att vi på ett kunnigt sätt utformar kommunen och sätter in 

tidiga insatser som syftar till att minska situationers/miljöers/områdens och individers brottsbenägenhet. 

 T.ex. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer. 
Helst utvärderade insatser med påvisad effekt. 
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VÅRT KORTSIKTIGA PROAKTIVA 
FÖREBYGGANDE ARBETE

Vi skaffar oss kunskap om brottens och otrygghetens säsongs- och geografivariation och om vilka 
grupper av individer i vår kommun som har högre risk än andra att slå in på en brottslig bana
 Så att vi systematiskt kan arbeta mer riktat förebyggande vid rätt säsong och tidpunkt.
 Det kan t.ex. handla om att vi har kunskap om att förskolor och skolor är mer drabbade av att unga uppehåller sig på skolgårdarna under 

kvällstid under våren och sommaren jämfört med under vintertid. Vi behöver mer insatser under våren och sommaren jämfört med vintertid. 

 Det kan också handla om att vi har kunskap om att vissa evenemang innebär förhöjd risk för brott (många människor på samma plats, 
alkoholservering, etc) och därför riktar vi insatser i större utsträckning till dessa högriskevenemang snarare än till andra evenemang.  

Vi baserar detta proaktiva kortsiktiga arbete bland annat på våra egna kontinuerliga lokala 
kartläggningar om brott och otrygghet för att tydliggöra t.ex. säsongs-, dygns, och 
veckodagskoncentrationer. 
 Vi kompletterar med kunskap från forskning. 

 Vi gör analys av orsakerna till problemen på respektive plats eller för respektive grupp av individer och riktar 
sen insatser mot det som vi bedömer är orsakerna till problemet vi identifierat.

VÅRT KORTSIKTIGA REAKTIVA 
FÖREBYGGANDE ARBETE

I vårt kortsiktiga reaktiva förebyggande arbete kartlägger vi kontinuerligt och i samverkan brott 
och otrygghet lokalt i vår kommun, vecka för vecka, och ser var specifikt i Östan kommun som vi 
just nu har aktuella problem med brott och/eller otrygghet. 

Vi kartlägger noggrant så att det exempelvis blir tydligt var och när problemet förekommer (tid 
på dygnet och vilka veckodagar) så vi kan rikta insatser till precis rätt plats och tid för att kunna 
förhindra att problem fortsätter på platsen. 

Vi gör analys av orsakerna till problemet ifråga och riktar sen insatser mot det som vi bedömer är 
orsakerna till problemet vi identifierat.
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KommunKommunKommun

Polisen

Allmännytta/
Näringsliv

Vi kartlägger systematiskt brott och 
otrygghet (inte endast anmälda brott) i 

samverkan. 

Vi har gemensam kartläggning och 
statistik och gemensamma 

kartläggningar som är grund för 
identifiering av problem och för 

uppföljning av insatser.

Vi orsaksanalyserar våra problembilder. 

Insatser sätts in på analyserade grunder 
– riktade att eliminera orsakerna till 

problemen.

Vi har tydliga kriterier för hur och 
vad vi prioriterar i vårt arbete och 

vilka geografiska områden och 
problembilder vi prioriterar.

Det är tydligt vad vi prioriterat 
och varför.

Vi sätter upp SMART:a mål med våra 
insatser och vi sätter in samordnade 

insatser på analyserade grunder.

Vi har tydliga mätbara mål och vi 
använder varandras resurser effektivt i 

insatser.
Vi dokumenterar våra insatser 
och följer upp och ser om de 

SMART:a målen uppnås.

Vi kan visa för oss själva, 
beslutsfattare, och medborgare 

vad som fungerar.

Vi dokumenterar våra insatser och 
uppföljningar och skapar kunskap – vi 

informerar och återkopplar 
systematiskt.

Vi är proaktiva i vår kommunikation om 
läget i vår kommun/stadsdel istället för 
att endast reagera när media skriver om 

brott och otrygghet.

Vi har ett effektivt o säkert IT-
system, effektiva 

mötesstrukturer, mallar för 
veckolägesbilder, kvartal-

/tertialanalyser, för problembilder 
och dess analys och uppföljning. 
Vi har tillgång till utbildning och 

handledning.

EFFEKTIVARE ARBETE MED LÄGESBILDER, 
PROBLEMBILDER, DESS ORSAKER OCH INSATSER

T.ex: 

Effektiva Veckolägesbilder och 
Kvartal-/Tertialanalyser

Beskrivning av problemet, 
orsaksanalysera det, sätta in och 
dokumentera insatser, sätta upp 
mätbara SMARTa mål, och följa upp

Viktigt med enkla och effektiva sätt 
att dokumentera! 
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T.EX. VECKOLÄGESBILD

Bör inte endast vara en lista på saker som 
hänt.

Hur ser utvecklingen ut senaste veckorna och 
jämfört med samma tid förra året?

Vad ökar, minskar, är konstant och frekvent?

Övergripande bedömning av läget i området 
med färger eller siffror (tydlig steg)

Vilka problembilder och insatser som pågår.

Vilka nya problembilder som behöver 
analyseras och planeras insatser till. Vem som 
ansvarar.
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T.EX. ENKEL OCH TYDLIG DOKUMENTATION AV PROBLEMBILD, 
DESS ANALYS, MÅL FÖR INSATSER OCH UPPFÖLJNING 
– DOKUMENTATION AV PROBLEMBILD (DAP)

Ni har valt att prioritera en 
problembild som ni identifierat via er 
systematiska kartläggning.

Ni vill nu på enkelt och tydligt sätt 
dokumentera problembilden, dess 
analys, mål för insatser och uppföljning.

Beskrivning 
problembild

Orsaker Samordnade insatser
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Konkreta MÅL med insatserna

Utvärdering av insatserna. Lyckades vi nå 
uppsatta mål? Spridning, omfördelning?

Före insatser Under insatser
66% minskning

Insatstiden jämfört med motsvarande 
period året innan

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Tillsammans mot brott på ett systematiskt och kunskapsbaserat sätt!

I samverkan bedriva ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete
Vara kunniga och signalera ett kunskapsbaserat arbete i alla led och situationer –
värna den kunskapsbaserade processen – vidmakthålla den – det ger resultat
 Bygg upp hållbar organisation, strukturer, rutiner. Använda effektiva IT-system som ger bra stöd för 
gemensamma lägesbilder och uppföljning.

 Bygg upp och vidmakthåll kompetens i kunskapsbaserat arbete tillsammans med samverkande parter
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Henrik Andershed
Örebro universitet
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Youtube: Krimprofessorn svarar
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AKTUELLT: NYTT FORSKNINGSPROJEKT (ELISA) OM 
EFFEKTIVARE LÄGESBILDER (UNDER ÅREN 2020 OCH 2021)

ELISA: EFFEKTIV LÄGESINFORMATION GENOM SYSTEMATISKA 
ARBETSSÄTT

Vad ska vi utveckla och studera?

Lägesbildsarbete i EST (Effektiv Samverkan för Trygghet)
Lägesbildsarbete i ISF (Inriktning och Samordnings Funktion vid krishantering)

Hur arbetssätt i dessa två processer kan inspirera varandra

• Kan kommunen få en rikare och mer komplett lägesbild när det bästa från 
dessa två processer kombineras?

Hur kan polisen dela information till gemensam lägesbild?

Hur kan lokala trygghetsmätningar göras effektivt med modern teknik?

• Projektet ska med deltagande företag testa hur fler kan bidra till en effektivare 
lägesinformationsinsamling och hur analys och visualisering av lägesinformationen 
bäst kan utformas och systematiseras

Projektpartner: Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, Skövde kommun, 
Polisområde Skaraborg, IP.1 Networks, Embrace Safety, Högskolan i Skövde. 
Projektledare: Joeri van Laere: joeri.van.laere@his.se

ARBETAR NI SYSTEMATISKT OCH KUNSKAPSBASERAT?

1. Har ni dokumenterade visioner, mål, tydlig riktning i arbetet i ert samverkansarbete? Ni är överens om 
dessa och jobbar i samma riktning?

2. Har ni samverkan med alla relevanta parter lokalt?

3. Kartlägger ni lokalt brott och otrygghet systematiskt och i samverkan? 

4. Tydliga kriterier för hur ni prioriterar bland problemen man ser genom kartläggningen?

5. Orsaksanalyserar ni innan insatser – sätter ni in insatser på analyserade grunder?

6. Dokumenterar och utvärderar ni de insatser ni sätter in? Vet ni om det ni gör har någon effekt? Vad av det 
ni gör fungerar och vad av det ni gör fungerar INTE?

7. Har ni effektiva möten, mallar, IT-system för att ge förutsättningar för arbetet?

8. Har ni i verksamheten tiden och kompetensen för arbetet?

9. Har ni ett system för hur ni återkopplar om ert arbete och hur ni kommunicerar utåt till medborgare?


