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EST I SVERIGE – VAR ÄR VI?

 Fortsatt stor optimism om 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  



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 EST-arbete som 
verkligen ger brottsförebyggande och trygghetsskapande 
effekter?

 Skrivbordsprodukt som inte går att utföra?

EST I SVERIGE – UTMANINGAR OCH BEHOV



EST I SVERIGE – 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 med EST”. 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



EST I SVERIGE – 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!



EFFEKTIVARE ARBETE MED LÄGESBILDER, 
PROBLEMBILDER, DESS ORSAKER OCH INSATSER

T.ex: Ni har valt att prioritera ett 
visst lokalt problem (”Fördjupat EST”)

Ni vill nu beskriva problemet, 
orsaksanalysera det, sätta in och 
dokumentera insatser, sätta upp 
mätbara SMARTa mål, och följa upp

Viktigt med enkla sätt att 
dokumentera allt detta! 

https://www.embrace-safety.se/download/gemensam-lagesbild-en-sida-med-fargskala-mall/
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problembild
Orsaker Samordnade insatser



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



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?

• Projektet ska samla goda exempel från de kommuner i Sverige som kommit 
längst med ISF och EST

• 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
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EXTRABILDER



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.



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!



KARTLÄGGNING OCH LÄGESBILDER

Så korrekt och uttömmande kartläggning som möjligt hela 
tiden – flera organisationer bidrar till gemensam lägesbild 
i samverkan

 Grund för lägesbilder

Ge bild av hur det ser ut lokalt – inom våra olika
bostadsområden exempelvis

Visar var och när saker ökar, minskar etc.

Var finns mycket problem och varför och var finns INTE 
problem och varför?

Vara grund för uppföljningar

Hjälp för att identifiera problembilder som sedan 
analyser och sätts in insatser mot



HUR PRIORITERA VAD SOM SKA FOKUSERAS FÖRST 
OCH MEST, ETC?

Hur prioriterar du/ni idag? 
Varför väljer ni vissa saker 
att jobba med snarare än 
ändra?

Kriterier som vägleder i detta

Hjälper både internt och i 
samverkan

Ger arbetet en tydlig riktning



VILKA INSATSER VÄLJER VI OCH HUR?

Hur väljer du/ni ut de insatser som sätts in?

Sunt förnuft? Logik? De insatser vi har tillgängliga och ofta använder?

Kunskap/forskning/beprövad erfarenhet?

En del av ett kunskapsbaserat arbete är att söka kunskap och basera på 
kunskap, när den finns och är användbar!



HUR VÄLJA INSATSER?

Vad är, givet orsaksanalysen möjligt, lämpligt, logiskt att göra?

Vilka insatser finns det kunskap om och/eller erfarenheter av att de 
fungerar mot problemet ifråga och de orsaker man har identifierat?

Kunskapskällor såsom t.ex: Brå, SBU.se, Kunskapsguiden.se, 
www.popcenter.org/problems/, https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-
utifran-amne.html, Google scholar, Databaser via universitetsbibliotek.

Vad säger kunskapen/erfarenheterna?

Mot vad, när, hur och för vem kan insatsen hjälpa?

 T.ex. Kameror; fungerat det för alla former av problem och i alla typer av miljöer?

http://www.popcenter.org/problems/
https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-utifran-amne.html


REGELBUNDNA LÄGESBILDER I SAMVERKAN

Veckolägesbild

Kvartals-/tertialanalys

Årsanalys

https://www.embrace-safety.se/download/gemensam-lagesbild-en-sida-med-fargskala-mall/
https://www.embrace-safety.se/download/gemensam-lagesbild-en-sida-med-fargskala-mall/


SYFTE MED VECKOLÄGESBILD

Övergripande syftet med veckolägesbilden är att samverkande verksamheter skapar 
och tar del av en lokal och aktuell lägesbild och planerar baserat på denna 
samordnade brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser för kommande vecka. 
 Veckolägesbilden ska ge det praktiska/operativa arbetet i samverkan konkreta inriktningar för insatser och därför 

ska en veckolägesbild inte bara bestå av en lista av händelser/brott den senaste veckan.

Veckolägesbild skapas av de tre prioriterade områdena i kommunen samt eventuellt 
övriga områden i kommunen om så önskas.
 Sammanfattande veckolägesbild av respektive område senaste veckan men också i relation till tidigare veckor 

(t.ex. ökar problemen drastiskt?) där den centrala frågan är om ytterligare insatser/åtgärder behövs eller ej den 
kommande veckan. Vad är positivt i området och bör därför vidmakthållas, stärkas, spridas?

 Beslut om vilka av de insatser/åtgärder som beslutats om vid senaste kvartalsanalysen som ska fortsätta i 
respektive område under den kommande veckan – behöver något ändras i dessa insatser inför kommande vecka; i 
så fall vad/hur? Hur samordna insatserna effektivt mellan verksamheter? Vem ansvarar?

 Några nya problembilder eller evenemang som kräver ytterligare insatser/åtgärder kommande vecka i något 
område än de som redan planeras; i så fall vad, hur, med vilket syfte och vem ansvarar för dessa nya 
insatser/åtgärder?  Hur samordna insatserna effektivt mellan verksamheter? Vem ansvarar?

https://www.embrace-safety.se/download/gemensam-lagesbild-en-sida-med-fargskala-mall/


SYFTE MED KVARTALS-/TERTIALANALYS

Övergripande syftet med kvartalsanalysen är att samverkande verksamheter tillsammans följer upp 
insatser som satts in senaste kvartalet för att se vilka insatser som verkar effektiva och som bör 
fortsätta. Övergripande syfte är också att fatta beslut om vilka tre områden som ska vara i fokus 
under kommande kvartal, identifiering, prioritering och orsaksanalys av problembilder inom dessa 
områden och givet orsaksanalyserna planera för samordnade insatser riktade mot att förebygga 
fortsatt problematik. Kvartalsanalysen ska ge det praktiska/operativa arbetet i samverkan 
konkreta inriktningar för insatser för det kommande kvartalet. Information om insatser som 
föreslås till det kommande kvartalet överförs till nästkommande veckolägesbild.  

 Att följa upp insatser/åtgärder som satts in senaste passerade kvartalet. Verkar de minska problemen? Vilka av dessa 
insatser/åtgärder ska fortsätta under kommande kvartal?

 Beslut om tre prioriterade områden för det kommande kvartalet. 

 Beskrivning av läget i respektive område, varför det är prioriterat.

 Kvartalslägesbedömning av respektive prioriterat område enligt en definierad skala från 1-4 som kan användas för 
prioritering mellan områden men också för uppföljning över tid.

 Beskrivning av specifika problembilder, dess troliga orsaker, och insatser/åtgärder riktade mot dessa som man beslutar ska 
fortsätta i respektive område och samordning av dessa.

 Beskrivning av nya problembilder med sammanfattning av orsaksanalys och beskrivning av insatser/åtgärder i respektive 
område och samordning av dessa. 


