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Vad pågår? Vad pågår inte? Hur kan åtgärder 
samordnas? Vem gör vad? 

 



Nationell inhämtning 



Syfte - mål 

• Nationella inhämtningsuppdraget syftar till att upptäcka, bedöma 
och följa fenomenet ”utsatta områden” men även identifiera 
sårbara boendemiljöer utifrån ett krisberedskapsperspektiv. 

• Mål, att bidra till: 

– samsyn och förståelse för problem som kräver samverkan 

– ett enhetligt lokalt lägesbildsarbete till stöd för beslut om 
strategi (BF/Repressiv/samverkan) för att lösa problem i 
lokalsamhället.  

– en enhetlig uppföljning av lokal samverkan och samarbete kring 
åtgärder 

– Genom tillämpning av enhetlig lägesbildskomponenter, skapa 
förutsättningar för att stödja arbetet i den lokala lägesbilden 
regionalt och nationellt.  



Strategisk karta 

Området 

Stadiemodellen 

PMD:s metodstöd 

Dokumentation 

Cylindermodellen 

Geografisk ”hot-spot”  

Har vi problem?  
Hur allvarligt är det? 

Vad har vi för problem? 
Vilka effekter kan ha skapats? 

Hur ser problemet ut?  

Vilka skapar problemen? 

Vart sker den kriminella påverkan? 
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Modell för lägesbildsarbete –  
Identifiera, dokumentera och avgränsa problem 

Verktyg Svar 



LPO:s Eskilstuna karta 



Lagersberg – Har vi problem? Hur 
allvarligt är det? 



Lagersberg – vad har vi för problem?  
Boendemiljön 

Unga – normer  
som främjar problembeteenden 

Påverkan  
organiserad brottslighet 

Effekter 



Cylindermodellen - vilka skapar 
problemen? 



Var skapas problemen? 



Dokumentation 

• Inom PMD: ”Områdesdokument” i det nationella 
inhämtningsuppdraget 

• LPO: Lokala lösningar beroende på samverkansmodell 
(SARA/EST etc) 

Exempel: Fördjupat EST-arbete i Edsberg, Stockholm 



(Pågår) Hur kan vi förstå problemet i 
Sverige? 

Strategiska kartor 



”Utsatta områden handlar ytterst om 
människors  egna- kollektiva och 

institutionella förmåga till att hantera 
sina livsvillkor” (Hallin 2019)  



Livsvillkor 
”Resurser, relationer eller förhållanden 
som påverkar individer (och gruppers) 
förutsättningar att fullt ut kunna leva ett 
fullgott liv” (Hallin 2019) 

 

Sårbara familje- och 
boendeförhållanden 
- Trångboddhet 
- Barngrupp 
- Ungdomsgrupp 
- Ensamstående 

med barn  

Ekonomisk 
marginalisering 
- förvärvsfrekvens  
- inkomst 
- utbildningsnivå 

Segregation 
- utländsk 
bakgrund 

Områdesrelaterade faktorer som 
påverkar livsvillkoren 



Malmö - Livsvillkor 



Fördelning livsvillkor – utsatta områden och 
barngrupper 

84% - 10% - 6% 



Liknande mönster i andra städer 

LPO Nordost LPO Borås LPO Uppsala 

LPO Linköping LPO Botkyrka LPO Örebro 



…men också avvikelser! 

LPO City Göteborg LPO City & Söder Stockholm 



Sammanfattningsvis 

• Brottsutvecklingen i utsatta områden samvarierar 
med livsvillkor 

• Centrum -problem samvarierar med andra faktorer 

• I utsatta områden skapas kriminaliserande processer 
som bidrar till kriminella miljöer (normativt) 

• Överlappande problem samvarierar och ”orsakar 
varandra” och är därför mer komplicerade att lösa 
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