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Utsatta områden
Vissa stadsdelar i Sveriges städer kallas 
ibland för utsatta områden. Det är stads-
delar, eller delar av sådana, som under 
många år dragits med problem, bland 
annat i form av brottslighet och upple-
velse av otrygghet. Under årens lopp har 
flera av dessa områden fått olika sorters 
stöd från samhället. Ofta har stöden varit 
i form av kortare eller längre projekt, 
men ibland har de varit långsiktiga. De 
har haft olika namn, exempelvis Blom-
mansatsningen, Storstadssatsningen, 
Urbant utvecklingsarbete och LUA-
områden1.

I januari 2012 beslutade regeringen 
att 15 stadsdelar i nio kommuner ska 
omfattas av det urbana utvecklings-
arbetet från och med 2012 och tills 
vidare. Satsningen, som fått namnet 
URBAN 15, innebär att vissa statliga 
myndigheter, däribland Brå, ska ge ett 
särskilt stöd till dessa områden2.

Brå fick i regeringens regleringsbrev för 
år 2015 ett förnyat uppdrag att ta fram 
uppgifter om anmälda brott och upplevd 

trygghet på kommun- och stadsdelsnivå 
i de kommuner som ingår i URBAN 15. 
Antalet polisanmälda brott redovisas för 
vart och ett av de 15 områdena för åren 
2008–2014. Upplevelsen av trygghet 
redovisas för de 15 områdena samman-
taget i den nationella trygghetsunder-
sökningen (NTU) för åren 2007–2014.

Arbeta kunskapsbaserat
Den här skriften är till för att stärka 
det kunskapsbaserade brottsförebyg-
gande arbetet, där en kartläggning av 
situationen i ett område är den självklara 
utgångspunkten. Skriften vänder sig 
i första hand till brottsförebyggande 
aktörer i URBAN 15-områden. Men 
även samordnare i lokala brottsföre-
byggande råd kan ha nytta av den här 
beskrivningen av hur Brås statistik och 
annan statistik kan sammanställas och 
användas. För de personer som arbetar 
med sociala insatsgrupper (SIG) kan den 
detaljerade metodbeskrivningen av SIG-
arbetet i Södertälje fungera som både 
inspiration och kunskapskälla.

Kunskapsbaserat arbete  
i utsatta områden

1 LUA = lokala utvecklingsavtal.
2 URBAN 15-områdena är Rinkeby och Tensta i Stockholm, Hovsjö och Ronna i Södertälje, Araby i Växjö, 

Herrgården och Södra Sofielund i Malmö (särredovisade fr.o.m. 2011), Centrum-Öster i Landskrona, 
Gamlegården i Kristianstad, Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården i Göteborg, 
Kronogården i Trollhättan samt Hässleholmen i Borås.
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KUNSKAPSBASERAT ARBETE I UTSATTA OMRÅDEN

Att använda statistik är en 
viktig del av kartläggningen
Skriften inleds med avsnittet Statistik för 
URBAN 15-områdena, som beskriver 
hur man kan och bör gå tillväga när man 
använder statistik i den kartläggning 
som sedan ska ligga till grund för det 
fortsatta brottsförebyggande arbetet. I 
det här avsnittet presenteras kort olika 
källor och metoder som är användbara 
för den som ska göra en kartläggning. 
Här förs också ett resonemang om vad 
man bör tänka på när olika sorters sta-
tistik analyseras och används. 

På Brottsförebyggande rådets 
webbplats www.bra.se hittar  
du statistiken under rubriken  
Statistik och brott.

Det följande avsnittet, ”Våra enorma 
utmaningar har gjort oss kreativa”, 
består av en djupdykning i hur man 
har arbetat och fortfarande arbetar i 
Södertälje. Ett av områdena, Ronna, var 
tidigare hårt drabbat av kriminalitet. Men 
genom ett intensivt och uthålligt arbete, 
som polisen och kommunen deltagit i, 
har Ronna i dag en polisanmäld brotts-
lighet som ligger lägre än genomsnittet 
i såväl Södertälje kommun som Stock-
holms län. Här beskrivs i reportageform 
hur kommunen och polisen startade sitt 
arbete med en gemensam kartläggning 
som gav dem en gedigen kunskaps-
grund att stå på. Därefter kan man läsa 
en detaljerad beskrivning av hur kommu-
nen och polisen har arbetat tillsammans 

för att komma tillrätta med ungdoms-
brottsligheten inom ramen för arbetet 
med sociala insatsgrupper (SIG). 

Det tredje och avslutande avsnittet, 
Kartläggning ger möjlighet till djupana-
lyser, är en beskrivning av hur det lokala 
brottsförebyggande rådet i Örebro 
använder sig av statistik från polisens 
system för att göra en kartläggning av 
15–18-åringars kriminalitet. Utifrån de 
kunskaper som den statistiska samman-
ställningen ger, får kommun och polis i 
Örebro hjälp att prioritera sina insatser 
och därigenom effektivisera arbetet i 
framtiden. Statistiken är också tänkt att 
kunna användas av Örebro universitet, 
som ett underlag för fördjupade analyser 
om brottsligheten hos exempelvis vissa 
åldersgrupper bland Örebros ungdomar.

Längst bak i skriften finns tips på läs-
ning för de som vill stärka sitt kunskaps-
baserade arbete genom en gedigen 
kartläggning.

Komplettera statistiken  
med andra källor
Ju djupare kunskapen är, både om 
brottsligheten och om dess bakomlig-
gande faktorer, desto större är möjlighe-
terna att arbeta effektivt. 

I avsnittet som beskriver arbetet i Ronna 
citeras Rose-Marie Lundkvist: ”Som alltid 
när man ska lösa ett problem så gör 
man en kartläggning”. Också i Örebro är 
kartläggningen en självklar inledning till 
det brottsförebyggande arbetet. 
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KUNSKAPSBASERAT ARBETE I UTSATTA OMRÅDEN

Kartläggningen skulle kunna beskrivas 
som en strukturerad metod att lägga 
samman olika aktörers kunskap om 
ett område, ett brottsproblem eller en 
befolkningsgrupp, exempelvis ungdomar. 

En kartläggning som innehåller statistik 
över till exempel antal polisanmälda brott 
eller självrapporterade utsatthet för brott 
kan leda fram till olika kunskaper som är 
viktiga i kartläggningen. Men statistiken 
behöver kompletteras med andra källor 
för att kartläggningen ska bli använd-
bar som ett underlag för det fortsatta 
arbetet.

Polisen har ofta samlad kunskap om  
de lokala problemen, statistik och  
andra uppgifter som är användbara.  
De medborgarlöften som är en del av 
den nya styrningen av polisen kan också 
ge information som kompletterar statis-
tiken. Det är en metod som innehåller 
både medborgardialog och medarbetar-
dialog och som är tänkt att förtydliga och 
fördjupa bilden av hur ett områdes lokala 
problem och möjligheter ser ut. 

Kommunen har i allmänhet också stor 
kunskap om de lokala förutsättningarna. 
Trygghetsundersökningar, drogvane-
undersökningar, skolundersökningar, 
folkhälsoplaner eller olika boendeunder-
sökningar kan ge fördjupade kunskaper 
om tillståndet i kommunen. De tekniska 
förvaltningarna kan ha kunskap om var 
skadegörelse, exempelvis klotter, brukar 
inträffa och hur utvecklingen ser ut över 
tid. En väl genomförd trygghetsvandring 
kan till exempel ge fördjupad kunskap 
om hur skilda grupper av medborgare 
upplever tryggheten i olika delar av kom-
munen. 

Trygghetsvandringar
Att organisera och genomföra en väl 
strukturerad trygghetsvandring är ett 
bra sätt att ta reda på hur de som bor 
eller arbetar i ett område upplever 
det till vardags. Trygghetsvandringar 
kan genomföras vid olika tidpunkter 
på dygnet eller med olika grupper av 
befolkningen. Man kan också göra en 
trygghetsvandring på en skola för att 
därigenom ta reda på vilka områden 
i skolan och på skolgården som upp-
levs som otrygga av eleverna. 

Längst bak i denna skrift finns det 
tips på litteratur om trygghetsvand-
ringar för den som vill veta mer. 
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Statistik för  
URBAN 15-områdena

För det mesta presenteras statistik för 
ett större geografiskt område, exempel-
vis en kommun. Det kan då vara svårt  
att läsa ut hur situationen i en kommun-
del ser ut. Men det finns undantag;  
både Brottsförebyggande rådet (Brå) 
och Statistiska centralbyrån (SCB) har 
var för sig tagit fram statistik för de  
15 stadsdelar som ingår i URBAN 15.3 
Ibland går det också att specialbeställa 
annan statistik från myndigheter, ofta till 
en viss kostnad.

Att kombinera statistik  
från olika typer av källor
En bra idé vid en kartläggning är att 
involvera någon som har god kunskap 
om kriminalstatistik, eftersom olika sta-
tistikkällor är olika lämpade att beskriva 
förekomst av brott eller utvecklingen 
över tid. Nedan beskrivs tre statistikkäl-
lor som används i den här skriften, men 
innan dess sägs här några ord om hur 
väl lämpade de är att användas för några 
olika brottstyper.

Oavsett vilken statistikkälla som används 
i kartläggningen är det en bra början att 
tänka igenom hur statistiken egentligen 
kommit till, vad baseras uppgifterna på? 
Vilka personer är det till exempel som 
anmäler en viss typ av brottslig händelse 
till polisen? Varför gör de det? Vilka är 
det som svarar på en viss fråga i en 
självdeklarationsundersökning, varför 
gör de det? Tänk på samma sätt kring 
relevanta verksamheter - vilka personer 
söker hjälp eller vård från socialtjänsten, 
varför gör de det?

Statistiken över polisanmälda brott 
innehåller endast de brott som kom-
mit till polisens kännedom och där en 
polisanmälan upprättats. Många brott 
anmäls inte alls till polisen, varför olika 
typer av brott har olika stort så kallat 
mörkertal. I en kartläggning är det därför 
extra viktigt att tänka till kring hur väl 
polisanmälningar speglar brottsligheten. 
Mörkertalet är dessutom inte konstant, 
det kan öka eller minska över tid och 
varierar dessutom mellan olika typer av 
brott vilket ofta gör det svårt att exakt 
beskriva brottslighetens struktur.

3 Både SCB och Brå har tagit fram statistik för de 23 stadsdelar som betecknas som LUA-områden. Brå 
har statistik för LUA-områdena under perioden 2008–2010, och för URBAN 15-områdena från och 
med 2008 och framåt.
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4 Från SCB:s presentation vid en konferens som anordnades av Brå och Rikspolisstyrelsen, 
den 6 maj 2011.

Exempel på viktiga reflektioner kan vara att:

• Om narkotikabrott ingår i kartlägg-
ningen är det till exempel viktigt att 
tänka på att mörkertalet är högt, 
och att antal anmälningar i hög grad 
hänger ihop med om polisen genom-
fört riktade insatser. Därför är statisti-
ken över polisanmälda narkotikabrott 
inte lämpad som ett mått på brottsut-
vecklingen, utan snarare användbar för 
att mäta polisens arbete med att upp-
täcka dessa brott. I självdeklarations-
undersökningar, till exempel skolun-
dersökningar eller Folkhälsoenkäten, 
kan statistiken däremot användas för 
skattningar av nivå och utveckling.

• Om bostadsinbrott ingår i kartlägg-
ningen bör man istället tänka på att 
anmälningsbenägenheten är hög då 
denna typ av brott ofta hör ihop med 
försäkringsärenden. Därför är statisti-
ken över polisanmälningar en bra källa 
som ger detaljerad och trovärdig infor-
mation om utsatthet och brottsutveck-
ling. Självdeklarationsundersökningar, 
till exempel Nationella trygghetsunder-
sökningen, ger här inte samma detal-
jerade information men kan användas 
för en skattning av utvecklingen och 
som en grov skattning av nivå.

• En del brottstyper speglas bäst 
genom att kombinera statistikkällor. 
Om exempelvis misshandel ingår i en 
kartläggning bör man tänka på att 
det visat sig att det främst är grövre 
brott som polisanmäls, och att en 
anmälan också hänger ihop med om 

gärningspersonen var obekant eller 
inte. Sammantaget leder detta till att 
statistiken över polisanmälda brott vad 
gäller misshandel inte lämpar sig att 
användas som mått på brottsutveck-
lingen. Den är också mycket osäker 
att använda som bild över fördelningen 
av utsatthet. När det gäller självdekla-
rationsundersökningar bör man tänka 
på att olika individer kan ha olika 
uppfattning om huruvida en händelse 
med misshandel är brottslig eller inte. 
Självdeklarationsundersökningar kan 
användas som en skattning av utveck-
lingen och som en grov skattning av 
nivå.

På Brottsförebyggande rådets 
webbplats www.bra.se hittar du mer 
information om vad du bör tänka på 
när du tolkar statistiken – titta under 
rubriken Statistik och brott.

Statistik från SCB  
om levnadsförhållanden
Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit 
fram statistik över en mängd olika vari-
abler för URBAN 15-områdena. Syftet 
är att främja ett långsiktigt utvecklings-
arbete för de utvalda stadsdelarna. 
Dessa stadsdelar har, enligt SCB, 
en hög andel invånare som upplever 
ett utanförskap genom arbetslöshet, 
långvarigt beroende av försörjningsstöd, 
otrygghet eller ohälsa.4 
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SCB:s statistik om  
levnadsförhållanden i  
utsatta områden hittar du på:
http://www.scb.se

Statistiken, som enkelt kan sökas på 
SCB:s hemsida, omfattar arbetsmark-
nad, demografi, transfereringar, inkomst, 
boende, flyttmönster, utbildning, hälsa 
och val, och den redovisas för riket, 
länen, kommunerna och för de stads-
delar som ingår i URBAN 15.5 Denna 
statistik kan i sin tur delas upp på sex 
olika bakgrundsvariabler (se textruta). 

Det går till exempel att, för vart och ett 
av URBAN 15-områdena, ta fram upp-
gifter om utbildningsnivå eller hälsa eller 
fattigdom eller arbetslöshet, och se hur 
dessa variabler ser ut fördelade på till 
exempel kön eller ålder. 

SCB:s sex bakgrundsvariabler
• Kön

• Ålder

• Utbildning

• Födelseregion

• Vistelsetid

• Skäl till invandring.

5 Förutom statistiken som rör URBAN 15-områdena har SCB statistik från områden med lokala 
utvecklingsavtal från 1997 och framåt.

Statistik från Brå om trygg-
het och utsatthet för brott
På Brå görs den återkommande under-
sökningen Nationella trygghetsunder-
sökningen (NTU), där ett stort antal 
slumpvis utvalda människor intervjuas 
om sin utsatthet för brott och sin känsla 
av otrygghet och oro för brott. I NTU 
ställs också frågor om hur de intervjuade 
har upplevt polisens bemötande och 
vilket förtroende de har för rättsväsen-
det. Svaren redovisas, i likhet med SCB:s 
ovannämnda undersökning, uppdelade 
på olika bakgrundsvariabler, exempelvis 
kön, ålder, familjesituation, var man bor 
och hur man bor och om man är utrikes-
född eller född i Sverige.

Som en del i Brås arbete med URBAN 15, 
redovisas vissa av frågorna i NTU 
för URBAN 15-områdena samman-
taget. Orsaken till att resultaten inte 
kan särredovisas för vart och ett av 
URBAN 15-områdena är att antalet 
svarande i de enskilda områdena skulle 
bli alltför litet. Trots detta finns det viktig 
kunskap i NTU som kan användas i kart-
läggningsarbetet. Till exempel visar NTU 
att de som bor i flerfamiljshus oftare 
upplever otrygghet än de som bor i små-
hus, att de som bor i en storstad oftare 
är otrygga än de som bor på landsbyg-
den samt att det är vanligare att de som 
är utrikesfödda känner sig otrygga än de 
som är födda i Sverige.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Temaomraden/Integration/Statistik/Registerdata-for-integration
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Att tänka på när du  
tolkar statistik från NTU:

• NTU-statistiken för URBAN 15- 
områdena bygger på ett mycket 
litet urval (cirka 100 personer per 
år), vilket innebär att resultaten, 
i synnerhet vid stora variationer 
mellan enskilda år, ska tolkas med 
försiktighet.

• NTU täcker inte in alla grupper i 
befolkningen. De yngsta (under 16 
år) och de äldsta (över 79 år) ingår 
inte i urvalet, och de mest margina-
liserade grupperna (som hemlösa, 
psykiskt sjuka och personer med 
missbruksproblem) är sannolikt 
kraftigt underrepresenterade i 
undersökningen.

Statistik från Brå om  
polisanmälda brott  
Brå har tagit fram statistik över antal 
polisanmälda brott och grupperat dem i:

• samtliga brott

• brott mot person

• brott mot förmögenhet

• brott mot allmänheten

• brott mot staten

• brott mot specialstraffsrättsliga  
författningar.

Denna statistik redovisas för de 
stadsdelar som ingår i URBAN 15 
samt för de kommuner och län som 
URBAN 15-stadsdelarna ligger i. Som 
redan nämnts gäller denna statistik de 
brott som kommit till myndigheternas 

kännedom och som resulterat i att en 
anmälan upprättats hos polisen. Där-
utöver inträffar det många brott av olika 
slag som inte anmäls och syns i sta-
tistiken. Denna statistik är alltså ingen 
statistik över brottsligheten, utan statistik 
över den del av brottsligheten som 
polisanmälts.

Generellt sett är det så kallade mörker-
talet i anmälningsstatistiken mycket stort 
för brott där det inte är privatpersoner 
som är brottsoffer, som i kategorierna 
brott mot staten och brott mot special-
straffrättsliga författningar (bland annat 
narkotikabrott). Vanligtvis är mörkertalet 
också betydande i kategorierna brott 
mot person (misshandel, hot och sexual-
brott) och brott mot förmögenhet (stöld, 
råd och skadegörelse). Därutöver skiljer 
sig mörkertalet åt mellan olika områden 
och över tid – och är inte sällan större 
i socialt utsatta områden än i andra 
områden.

Sammantaget innebär det här att det 
är relativt svårt att använda och tolka 
statistiken över anmälda brott som ett 
mått på brottslighetens omfattning och 
utveckling. Det går att använda statis-
tiken i kartläggningar, men man måste 
inse och ta hänsyn till att den bör tolkas 
med varsamhet. 

Statistiken presenteras både som 
antalet polisanmälda brott och i omräk-
nad form till antalet brott per 100 000 
invånare. Det senare måttet används 
för att det ska vara möjligt att jämföra 
områden som har olika stor befolkning 
med varandra. Statistiken visar antalet 
polisanmälda brott, inte antalet miss-
tänkta eller lagförda personer. 
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Eftersom antalet polisanmälda brott inte 
är kopplat till några enskilda individer, 
går det inte att redovisa bakgrundsvari-
abler som liknar de som SCB redovisar 
om levnadsförhållanden eller de variabler 
som Brå redovisar för NTU. 

Som tidigare nämnts presenterar Brå 
den polisanmälda statistiken både i 
absoluta tal och omräknat till antal brott 
per 100 000 invånare. När det gäller 
antalet polisanmälda brott bör man hålla 
i minnet att också en liten förändring 
kan ge stora utslag när det rör sig om 
ett litet antal brott.

Brå sammanställer statistik för 
URBAN 15-områdena årligen. Det gör 
det möjligt att göra olika sorters analyser. 

Man kan jämföra olika URBAN 15-stads-
delar med varandra och man kan jämföra 
den egna URBAN 15-stadsdelen med 
den kommun och det län som den ligger 
i. Det går också bra att göra en fördju-
pad analys av hur den polisanmälda 
brottsligheten fördelar sig på de olika 
brottsgrupperna som presenterades 
ovan. Den kanske största nyttan med att 
använda sig av denna statistik är att det 
går att göra alla dessa jämförelser över 
tid, och därigenom få en fördjupad bild av 
hur den polisanmälda brottsligheten har 
förändrats under de senaste åren.

Denna statistik finns enkelt tillgänglig på 
Brås webbplats. I den här skriften följer 
några exempel på hur man kan använda 
Brås statistik över polisanmälda brott i 
URBAN 15-områdena.
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Att tänka på när du tolkar statistiken över polisanmälda brott:

• Statistiken belyser inte den brottslighet som begås utan den del av brotts-
ligheten som polisanmälts. I och med att andelen brott som anmäls varierar 
mellan brottstyper, områden och över tid är det inte alltid lätt att använda och 
tolka statistiken. Det går om man har rätt kompetens och iakttar viss försiktig-
het, så att inte förhastade slutsatser dras.

• Kategorier av anmälda brott med särskilt högt mörkertal och som därför är 
särskilt svåra att använda som mått på brottsligheten är brott mot staten och 
specialstraffrättsliga författningar (som narkotikabrott). Antalet anmälda nar-
kotikabrott brukar snarare användas som ett mått på myndigheternas insatser 
mot narkotikabrottsligheten, än som ett mått på själva narkotikabrottsligheten.

• Kategorier av anmälda brott med mindre men ändå betydande mörkertal är 
brott mot person (exempelvis misshandel) och förmögenhetsbrott (exempelvis 
stöld). I områden med högre problemnivå och lägre förtroende för rättsväsen-
det anmäls ofta en lägre andel sådana brott, jämfört med i områden med lägre 
problemnivå och högre förtroende. På motsvarande sätt kan en utveckling 
mot lägre problemnivå och ökat förtroende för rättsväsendet i ett område leda 
till att andelen brott som anmäls ökar.

• Statistiken över anmälda brott redovisar hur många brott som har anmälts där 
polisen med hjälp av koordinater har angett att brottsplatsen är belägen inom 
ett URBAN 15-område. Den redovisar alltså inte samtliga anmälda brott, där-
för att koordinatorer inte alltid finns. 

• För att kunna göra jämförelser mellan olika områden redovisas också antalet 
anmälda brott per 100 000 invånare. De anmälda brotten har alltså ställts i 
relation till den totala folkmängden i området. 

• Ingen hänsyn har tagits till befolkningsstrukturen, till exempel åldersstrukturen. 
Eftersom ungdomar generellt är mer brottsbenägna än äldre, kan man för-
vänta sig fler brott i ett område där en stor andel av befolkningen är ung än i 
ett område med en mer blandad eller äldre befolkning.

• När man tolkar siffrorna för områden som ligger i centrala delar, till exempel 
Centrum och Öster i Landskrona eller Södra Sofielund i Malmö måste man 
tänka på att många människor passerar genom dessa trafik-, butiks- eller 
krogtäta områden. Det påverkar jämförelser av antalet brott per 100 000 invå-
nare mellan olika områden.

• Polis och andra brottsförebyggande aktörer arbetar på olika sätt i olika områ-
den, vilket kan påverka statistiken. Om polisen arbetar intensivt med narkoti-
kaspaning ger det ofta resultat i flera anmälda brott, såväl narkotikabrott som 
exempelvis alkoholbrott, butikssnatteri och brott mot förbudet att bära kniv på 
offentlig plats. Över huvud taget kan en ökad bevakning resultera i en högre 
polisanmäld brottslighet.

• Statistiken kan också påverkas av att olika samhällsinstitutioner, till exempel 
skola och barnomsorg, kan ha olika rutiner när det gäller att anmäla brott.
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Jämförelser mellan stadsdelar

Problematiken med utsatta områden rör 
inte enbart storstäderna i Sverige. Flera 
av de områden som ingår i URBAN 15 
är stadsdelar i större eller medelstora 
städer. I figur 1 nedan jämförs sex 
URBAN 15-områden som kännetecknas 
av att de ligger i mellanstora städer.

Genom att använda sig av statistik 
från Brå kan man enkelt jämföra hur 
den egna stadsdelens utveckling av 
polisanmäld brottslighet förhåller sig till 
utvecklingen i andra URBAN 15-områ-
den. Dessa stadsdelar har olika antal 
invånare, och därför används måttet 
antal polisanmälda brott per 100 000 
invånare i jämförelsen. 

Figur 1 visar att antalet polisanmälda 
brott i stadsdelen Ronna i Södertälje 
har haft den procentuellt största minsk-
ningen (45,6 procent) fram till år 2013, 

av de områden som redovisas i figuren. 
Därefter skedde en ökning. Även Hovsjö 
har haft en nedåtgående trend (en 
minskning med 32,7 procent). I de övriga 
stadsdelarna i figur 1 nedan har den 
polisanmälda brottsligheten inte minskat 
på ett liknande sätt som i Ronna och 
Hovsjö.

Figuren väcker frågor:

• Vad hände i Kronogården år 2012, då 
den polisanmälda brottsligheten steg 
drastiskt?

• Varför är trenden nedåtgående i Hov-
sjö och Ronna? Har kommunen eller 
polisen gjort några speciella brotts-
förebyggande åtgärder?

• Varför ökar antalet polisanmälda brott i 
Ronna år 2014?

• Finns det annan statistik eller kunskap 
som kan beskriva stadsdelarna?

FIGUR 1 Samtliga polisanmälda brott per 100 000 invånare i stadsdelarna Hovsjö och 
Ronna i Södertälje kommun, Araby i Växjö, Hässleholmen i Borås, Gamlegården  
i Kristianstad samt Kronogården i Trollhättan, åren 2008–2014.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.
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Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.

Jämförelser mellan en stadsdel, dess 
kommun, dess län och riket som helhet

En annan jämförelse som man kan göra 
är till exempel att jämföra en eller flera 
stadsdelar med kommunen, länet och 
hela landet. I figur 2 nedan kan man se 
hur utvecklingen i stadsdelarna Ronna 
och Hovsjö i Södertälje kommun ser ut, i 
jämförelse med kommunen som helhet, 
länet och hela landet. 

Enligt statistiken som presenteras i figur 
2 har den polisanmälda brottsligheten 
minskat mer i Ronna och Hovsjö fram 
till år 2013 än den har gjort i både 
Södertälje kommun, Stockholms län och 
i landet som helhet. Från och med år 
2010 är antalet polisanmälda brott lägre 
i Ronna än i något av de övriga områden 
som visas i figuren. Observera hur viktigt 
det är att använda måttet antal polisan-
mälda brott per 100 000 invånare när 
områden med olika stora befolkningar 
jämförs med varandra. 

Figuren väcker funderingar:

• Hur kommer det sig att den polisan-
mälda brottsligheten är lägre i Ronna 
än i både de intilliggande områdena 
och i hela riket?

• I vilken utsträckning beror den lägre 
nivån i Ronna på att brottsligheten är 
låg och i vilken utsträckning beror det 
på att anmälningsnivån är låg?

• Kan minskningen i Ronna bero på att 
anmälningsbenägenheten sjunkit mer 
där än i övriga områden?

Av NTU vet vi, som framgått tidigare, 
exempelvis att utrikesfödda personer 
oftare upplever otrygghet än svensk-
födda och att personer som bor i flerfa-
miljshus oftare är otrygga än personer 
som bor i småhus.  

• Känner de boende i Ronna till att den 
polisanmälda brottsligheten i deras 
bostadsområde är jämförelsevis låg?

FIGUR 2 Samtliga polisanmälda brott per 100 000 invånare i stadsdelarna Hovsjö och 
Ronna, Södertälje kommun, Stockholms län och Sverige, åren 2008–2014.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2014201320122011201020092008

Stockholms län
Södertälje, Ronna Södertälje, Hovsjö

Hela landet
Södertälje kommun



12

STATISTIK FÖR URBAN 15-OMRÅDENA

• Skulle denna kunskap kunna öka 
Ronnabornas upplevda känsla av 
trygghet? 

Detaljerade jämförelser  
inom ett och samma område

En fråga som väcks av de bägge 
figurerna ovan är varför antalet polisan-
mälda brott i Ronna har ökat mellan år 
2013 och 2014. För att skapa fördjupad 
kunskap om detta kan man från Brås 
statistik skapa en figur som visar vilken 
sorts brott som har polisanmälts i ett 
speciellt område. I figur 3 nedan är den 
polisanmälda brottsligheten i Ronna 
uppdelad på olika grupper av brott. 

Liknande presentationer kan göras även 
för kommunerna och länen. Det är också 
möjligt att göra den här sortens jämfö-
relse för två eller flera stadsdelar. 

FIGUR 3 Samtliga brott, brott mot person, brott mot förmögenhet, brott mot allmänheten, brott 
mot staten samt brott mot specialstraffrättsliga författningar. Faktiskt antal polisan-
mälda brott, olika brottskategorier, i Ronna i Södertälje kommun, åren 2008–2014.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.
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I figur 3 nedan används måttet antal 
polisanmälda brott. Eftersom alla dessa 
har skett inom samma geografiska 
område, finns det ingen anledning att 
använda måttet antal polisanmälda brott 
per 100 000 invånare.

Av figur 3 nedan framgår att den 
vanligaste polisanmälda brottstypen i 
Ronna är brott mot förmögenhet (stöld, 
rån och skadegörelse). Det är mindre 
vanligt med polisanmälningar som rör 
brott mot person (misshandel, hot och 
sexualbrott). Antalet polisanmälda brott 
mot specialstraffsrättsliga författningar, 
där exempelvis narkotikabrott ingår, är 
också ganska litet. Brottstyperna brott 
mot allmänheten och brott mot staten 
har polisanmälts så sällan att de knappt 
går att skönja i figuren. I genomsnitt 
polisanmäldes 14 brott mot allmänheten 
samt 19 brott mot staten under perioden 
2008–2014.
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FIGUR 4 Misshandel, olaga hot samt sexualbrott, faktiskt antal polisanmälda brott i Ronna  
i Södertälje kommun, åren 2008–2014.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.
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Eftersom statistiken är nedbruten i min-
dre grupper ser vi tydligt att den ökning 
som skett från 2013 till 2014 inte gäller 
alla brottsgrupper. Det är i första hand 
brott mot person som har ökat. Också 
denna nya kunskap väcker frågor och 
funderingar:

• Varför har antalet brott mot person i 
Ronna ökat under det senaste året? 

• Vad säger polisen och socialtjänsten 
om detta? 

• Finns det fördjupad kunskap att 
hämta?

Svaret på den sista frågan är ja. I den  
statistik över antal polisanmälda brott  
som Brå presenterar för URBAN 15- 
stadsdelar finns gruppen brott mot per-
son nedbruten i följande undergrupper: 
misshandel, olaga hot och sexualbrott.

Av figur 4 nedan framgår att det brott 
som oftast har polisanmälts i Ronna är 
misshandel, följt av olaga hot. I båda 
fallen syns en nedgång fram till år 2013, 
då antalet polisanmälningar för bägge 
dessa brott ökar. Antalet polisanmälda 
sexualbrott tycks däremot följa en fal-
lande linje, men om detta är en trend 
eller inte är svårt att avgöra, eftersom 
antalet polisanmälda brott är så litet.



14

STATISTIK FÖR URBAN 15-OMRÅDENA

Att göra sin  
egen kartläggning
De statistiktabeller som finns på Brås 
hemsida gör det möjligt att själv skapa 
egna tabeller och diagram. Därigenom 
kan man göra sin egen kartläggning av 
utvecklingen i det eller de områden som 
är intressanta och över de variabler som 
man vill veta mer om. Det är en bra idé 
att be någon person som är statistiskt 
kunnig att hjälpa till med att tolka sta-
tistiken då det finns flera fallgropar som 
hör samman med till exempel mörkertal i 
statistiken över polisanmälda brott.

Statistiken över polisanmälda brott 
bör kompletteras med de andra källor 
som beskrevs tidigare i detta kapitel, 
exempelvis undersökningar som kom-
munen eller polisen har gjort, specifik 
områdeskunskap som kommer från 
trygghetsvandringar eller polisens 
medborgardialoger, generell kunskap 
om utsatta områden från Brås nationella 
trygghetsundersökning eller statistik om 
levnadsförhållanden från SCB.

Denna statistik finns enkelt presenterad på Brås webbplats:

www.bra.se/urban15
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Området Ronna i Södertälje har, enligt anmälningsstatistiken, en påtagligt 
minskande brottslighet. Den är i dag lägre än i flera andra utsatta områden och 
även lägre än i Södertälje kommun, Stockholms län och Sverige som helhet. 

”Våra enorma utmaningar  
har gjort oss kreativa”

– I Ronna är det dessutom ovanligt med 
många av de problem som ibland blom-
mar upp i andra förorter, med brinnande 
bilar och hotfulla ungdomsgrupper som 
nattetid vänder sig mot polis och rädd-
ningstjänst, säger Rose-Marie Lundkvist, 
projektledare för Södertälje kommuns 
avhopparverksamhet och för dess arbete 
med sociala insatsgrupper.

År 2006 fick Rose-Marie Lundkvist 
uppdraget av Södertälje kommun att 
starta Stödcentrum för unga brottsoffer. 
Hon satte igång detta arbete tillsam-
mans med Michael Mc Carthy, som då 
var samordnare för det lokala brottsföre-
byggande rådet.

Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå.

FIGUR 5 Samtliga polisanmälda brott per 100 000 invånare i stadsdelarna Hovsjö och 
Ronna, Södertälje kommun, Stockholms län och Sverige, åren 2008–2014.
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Stödcentrum  
för unga brottsoffer

Stödcentrum för unga brottsoffer är 
en del av Ungdomscentrum i Söder-
tälje, en samverkan kring förebyg-
gande arbete och tidiga insatser för 
ungdomar i riskzonen i Södertälje. 
Här ingår även Medlingsverksam-
heten, Vittnesstöd och information, 
LUL-modellen, Social insatsgrupp 
och Utredningscentrum. 

Vid Stödcentrum för unga brottsoffer 
tar man emot barn och ungdomar som 
utsatts för brott på allmän plats. Syftet 
är att förebygga psykosocial ohälsa och 
att därigenom förhindra att unga som 
utsatts själva blir gärningspersoner. 
Rose-Marie Lundkvist berättar:

– Jag var projektledare och anställde 
två jättebra personer. Vi tre hade alla ett 
brinnande intresse för ungdomar och 
kriminalitet, och för brottsutsatthet ur 
gärningspersoners perspektiv. Vi utgick 
helt från de brottsutsattas situation och 
tänkte då – och menar fortfarande – att 
hämnd och vilja att ge igen är ett centralt 
tema för unga som blivit utsatta för krän-
kande brott. Om man inte får hjälp blir 
man lätt själv en förövare på sikt. Nästan 
alla som vi nu arbetar med inom sociala 
insatsgrupper har börjat som brottsoffer. 

Verksamheterna går ofta i varandra. 
Exempelvis används såväl medling som 
vittnesstöd för att stödja de unga som 

får ta del av insatserna vid Stödcentrum 
för unga brottsoffer. Vid de tillfällen då 
ett barn mellan 11 och 14 år har blivit 
utsatt för brott under skoltid erbjuds 
konfliktlösning enligt LUL6-modellen.

LUL-modellen är en konfliktlösnings-
modell som används vid allvarliga 
incidenter i skolan då gärningsper-
sonen är under 15 år. Målgruppen är 
elever och skolpersonal på skolan. 
Metoderna är stormöte, bedöm-
ning av polis och socialtjänst samt 
konfliktlösningsmöte på skolan som 
ska ske skyndsamt. De inblandade 
är rektor, de berörda eleverna och 
deras vårdnadshavare, polis med för-
undersökningsmandat, socialtjänst, 
stödcentrum och medlingsverksam-
heten. 

”Som alltid när man ska lösa ett  
problem gör man en kartläggning”

Stödcentrum för unga brottsoffer blev 
placerat i polishuset, för att underlätta 
samarbetet mellan socialtjänsten och 
polisen. Att Rose-Marie Lundkvist hade 
jobbat inom socialtjänsten i Södertälje i 
35 år underlättade också, enligt henne 
själv, för att hitta in i ett bra samarbete 
med polisen. Under det första året 
ägnade sig Rose-Marie Lundkvist och 
hennes kollegor främst åt att försöka ta 
reda på hur situationen verkligen såg ut.

– Som alltid när man ska lösa ett 
problem gör man en kartläggning. Vi 
gick igenom alla anmälningar som skett 

6 LUL = Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.
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under skoltid och hittade cirka 140 
anmälningar per år i hela Södertälje. Vi 
såg då att det ganska ofta rörde sig om 
allvarliga brott.

Rose-Marie Lundkvist upptäckte också 
att samhällets reaktion ofta, enligt hen-
nes erfarenhet, var alltför långsam när 
det gällde brott som begåtts av barn 
under 15 år. 

Vid årsskiftet 2007/2008 startade 
arbetet och Rose-Marie Lundkvist hade 
då, utifrån den gjorda kartläggningen, 
befintlig forskning och beprövad erfaren-
het, arbetat fram en arbetsmodell med 

utgångspunkt i LUL som hon och hen-
nes team skulle kunna använda sig av.

Enligt Rose-Marie Lundkvist hade sam-
hällets insats tidigare ofta varit obegrip-
lig för både barn och vuxna. 

– Jag menar att det här är ett jättebra 
brottsförebyggande arbete och jag tror 
att det beror på att fördelarna med vår 
LUL-arbetsmodell var flera. Dels är det 
mycket viktigt för den unga gärningsper-
sonen med en tydlig och snabb reaktion, 
dels fick rektorn i den aktuella skolan på 
det här sättet både stöd och hjälp i sitt 
arbete. 

Arbetsgång enligt LUL-modellen när ett barn under 15 år begått  
ett allvarligt brott under skoltid

• När det rör sig om allvarliga brott samlas ett team i skolan inom tre dagar. 

• Teamet består av en polis, kommunens medlare, skolans kurator, en 
handläggare från socialtjänsten och skolans rektor.

• Till mötet i skolan bjuds också den unga gärningspersonen och hens 
vårdnadshavare in.

• Vid detta möte berättar alla om sina respektive uppdrag. Vid behov finns det en 
tolk på plats.

• Under mötet gör socialtjänsten ofta en förhandsbedömning och vid behov tar 
de den unga gärningspersonen åt sidan för att ta reda på mer om vad som 
hänt.

• När mötet avslutats stannar vårdnadshavaren, den unga gärningspersonen, 
samordnaren och medlaren kvar. Om den unga gärningspersonen och hens 
vårdnadshavare accepterar samhällets hjälp, upprättas två dokument.

• Det ena är ett beteendeavtal som beskriver hur den unga gärningspersonen i 
framtiden ska försöka bete sig i vissa situationer. Avtalet skrivs under av den 
unga gärningspersonen, hens vårdnadshavare och samordnaren.

• Den unga gärningspersonen, tillsammans med vårdnadshavaren, skriver också 
under ett godkännande om att upphäva socialtjänstens sekretess under den tid 
som insatsen pågår.
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Social insatsgrupp (SIG)
Den offentliga utredningen Kriminella 
grupperingar – motverka rekrytering 
och underlätta avhopp (SOU 2010:15), 
som kom år 2010, gav konkreta förslag 
på hur brottslighet som utförs av krimi-
nella grupperingar skulle kunna förebyg-
gas. Receptet var att förhindra nyrekry-
tering till kriminella nätverk och att också 
ge stöd och hjälp till de personer som 
ville bryta sin kriminella livsstil.

”Vi hade många resurser  
men saknade samordning”

Samma år, 2010, anmälde polisen i 
Södertälje att de ville vara ett av de tolv 
pilotområden som skulle börja arbeta 
med sociala insatsgrupper (SIG). I 
Södertälje startades en tvärgrupp som 
bestod av representanter från flera olika 
myndigheter.

Den sociala insatsgruppen  
i Södertälje består av

• skolans elevhälsovård

• socialtjänsten, olika enheter

• polisens ungdomsgruppschef, ung-
domskoordinator och närpolischef.

Gruppen träffades vid sex tillfällen 
under hösten 2010 för att diskutera 
hur de skulle lägga upp arbetet. Rose-
Marie Lundkvist minns att det fanns ett 
missnöje från polisens sida över hur 
de ansåg att kommunens socialtjänst 
bemötte och stöttade de unga kriminella 
som anmälts dit. Mötena mynnade ut i 
en gemensam uppfattning och problem-

bild som bäst kan beskrivas med orden: 
”Vi har jättemånga resurser, men det 
som saknas är samordningen.”

Rose-Marie Lundkvist fick uppdraget 
att vara projektledare för arbetet. Den 
uppgift hon fick från Rikspolisstyrelsen, 
att fylla i ett gediget frågeformulär om 
situationen i kommunen, upplevde hon 
som ganska lätt, om än tidskrävande, att 
genomföra. Hon hade ju redan gjort en 
liknande kartläggning för minderåriga 
kriminella. Denna gång sattes en ny, 
större kartläggning igång. 

Rose-Marie Lundkvist gick igenom 
Brås brottsstatistik. Normalt redovisas 
den inte på lägre geografisk nivå än på 
kommunnivå. Men i samband med de 
lokala utvecklingsavtal (LUA) som staten 
beslutade om i september 2008, fick 
Brå i uppdrag att ta fram separat brotts-
statistik för var och en av de 21 kommu-
ner som slöt lokala utvecklingsavtal. För 
Södertäljes del rörde det sig om kom-
mundelarna Ronna och Hovsjö. Rose-
Marie Lundkvist gick också igenom den 
statistik över levnadsförhållanden som 
SCB har lättillgänglig på sin webbplats.  

– Man kan ju inte arbeta utan gedigen 
kunskap om hur det ser ut i det område 
man ska jobba med. Man måste arbeta 
kunskapsbaserat, och sådana förbere-
delser tar tid och måste få ta tid. Jag 
hade läst SOU 2010:15 väldigt noga, så 
jag gjorde en ny kartläggning av unga 
kriminella där jag gick igenom både 
socialtjänstens register och polisens 
register. Då hittade jag alla kriminella 
i övre tonåren, mellan 15 och 20 år, i 
Södertälje. Totalt rörde det sig om cirka 
150 ungdomar. 
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”Ungdomar med låg kriminalitet 
självläker ofta på egen hand”

Syftet var att fånga upp dem som 
riskerade att bli livsstilskriminella och 
förebygga detta genom att låta dem ta 
del av stödinsatser från den nybildade 
sociala insatsgruppen. Enligt Rose-Marie 
Lundkvist var polisen mycket drivande i 
kartläggningsarbetet. För att kunna välja 
ut vilka av de 150 ungdomarna som 
skulle vara med i SIG utgick teamet från 
några få kriterier. De ungdomar som 
skulle fångas upp var de som

• löpte stor risk att bli livsstilskriminella

• hade minst fyra noteringar i belast-
ningsregistret, varav några skulle vara 
så kallade strategiska brott

• hade debuterat i brottslighet vid tidig 
ålder

• teamet också bedömde att insatsen 
lämpade sig för.

Rose-Marie Lundkvist

FOTO: SOLVEIG HOLLARI, BRÅ

Strategiska brott
Strategiska brott är de som ger star-
kast risk för många återfall när de är 
huvudbrott i en ungdoms första lag-
föring. De strategiska brotten är 

• rån

• tillgrepp av motorfordon 

• brott mot allmän verksamhet 
(främst våld och hot mot tjänste-
man och övergrepp i rättssak).

(Brå-rapport 2011:21, Strategiska 
brott bland unga på 00-talet).

Rose-Marie Lundkvist understryker att 
det var viktigt att hitta rätt ungdomar. 
Annars fanns det risk för kontraproduk-
tivitet, om det bara var ”vanliga ungdo-
mar” med liten kriminell belastning som 
valdes ut.

– All forskning visar att många ungdo-
mar med låg kriminalitet ofta självläker 
bra på egen hand, förutsatt att de finns i 
en bra omgivning med stöttande föräld-
rar. Att ta in sådana ungdomar i SIG-pro-
grammet riskerar att förvärra problemen, 
istället för att förebygga dem.

De ungdomar som uppfyllde kriterierna 
valdes ut för att ingå i SIG-programmet. 
Så småningom växte gruppen ungdomar 
till 15 personer. Rose-Marie Lundkvist 
skapade en beredningsgrupp bestående 
av kollegor från socialtjänsten, polisen 
(närpolischefen, ungdomskoordinatorn 
från polisens KUT och ungdomsgrupps-
chefen) och de lotsar som anställdes. 
Varje vecka sedan den dagen har 
gruppen så kallade måndagsmöten. Vid 
dessa möten går de tillsammans igenom 
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alla de ungdomar och unga vuxna som 
är föremål för SIG. Nya möjliga kandida-
ter till SIG-programmet diskuteras. Om 
gruppen säger ja, att personen alltså 
kommer att kunna vara en del av SIG, 
blir det direkt ett beviljat biståndsärende 
inom socialtjänsten och den utvalda 
personen får en egen lots. Det är en 
struktur som organisatoriskt fungerar 
jättebra, menar Rose-Marie Lundkvist.

Utsedda lotsar får in samtycken

När det kommer in en anmälan från 
polisen eller en orosanmälan från social-
tjänsten, ges den till en av de fem lotsar 
som arbetar i SIG-gruppen. Lotsen tar 
kontakt med den unga och vårdnadsha-
varen och inleder arbetet. Enligt Rose-
Marie Lundkvist kan det ibland bestå av 
flera motiveringssamtal som syftar till att 
de ska vilja ingå i SIG-projektet. När de 
är motiverade godkänner de deltagande 
i SIG och skriver samtidigt på ett avtal 
där de accepterar att socialtjänstens 
sekretess upphävs. Totalt arbetar fem 
heltidsanställda lotsar med SIG. Fyra av 
dem är utbildade socionomer och en är 
tidigare rektor. 

– Varje lots har ansvar för maximalt fem 
unga, inte fler. Om någon av lotsarna blir 
sjuk kan jag hoppa in vid behov, berät-
tar Rose-Marie Lundkvist. Vi är olika 
sorters personer i skilda åldrar men vi 
fungerar som en personalgrupp. För att 
det här ska fungera bra måste vi alla 
vara accepterade i hela socialtjänstens 
organisation.

Om anmälan kommer från socialtjänsten 
till polisen, fyller de i sin blankett Ung i 
riskzon. Därefter gör socialtjänsten en 
screening enligt ESTER-metoden. Poli-
sen och socialtjänsten samarbetar alltid, 
och det är lotsarnas uppgift att hålla 
samman nätverket runt de unga. 

Lotsarnas, och hela SIG-projektets 
arbete, utgår från tre principer: riskprin-
cipen, behovsprincipen och responsivi-
tetsprincipen. 

ESTER står för evidensbaserad 
strukturerad bedömning av risk och 
skyddsfaktorer. En ESTER-screening 
innebär att man ställer strukturerade 
och utvalda frågor till den berörde 
och därefter skapar sig en bild av om 
huruvida det verkar behövas en mer 
detaljerad bedömning av personens 
behov av stöd eller inte.

Riskprincipen, enligt Södertälje
• Tidigt antisocialt beteende

• Antisociala attityder och värderingar

• Kriminella kompisar

• Temperament och personliga  
faktorer

• Sensationssökande beteende

• Familjefaktorer, till exempel krimi-
nella föräldrar eller släktingar

• Dålig tillsyn samt övergrepp

• Låg utbildningsnivå.
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Lotsarna har många arbetsuppgifter, 
varav några är

• att ge ungdomarna hopp

• att arrangera nätverksmöten runt 
ungdomarna

• att tillhandahålla psykisk och social 
behandling som den unga upplever 
som relevant, utifrån resultatet av 
ESTER-screeningen

• att se till att handlingsplanen följs, 
exempelvis genom att besöka skolan, 
hålla kontakt med polisen och social-
tjänsten, besöka vårdnadshavarna och 
att träffa ungdomarna i olika miljöer

Behovsprincipen,  
enligt Södertälje
• Prokriminella attityder

• Kriminellt umgänge

• Missbruk

• Antisocial personlighet

Man ska inrikta sig på de dynamiska 
riskfaktorerna, de som går att förändra.

Responsivitetsprincipen,  
enligt Södertälje
Man ska använda den pedagogik 
som har störst möjlighet att främja 
inlärning. Generellt sett är insatser 
som bygger på beteendeterapi,  
social inlärningsteori och kognitiv 
beteendeterapi mest tillämpliga.

• att följa med till polisförhör, rätte-
gångar, skolmöten, sysselsättning och 
liknande

• att vid behov arbeta med det KBT-
baserade kriminalitetsprogrammet Väg-
valet (speciellt för de ungdomar som 
redan kommit långt in i sin kriminalitet).

Lotsarna har också andra arbetsuppgif-
ter. En kväll per vecka är varje lots ute på 
fritidsgårdarna och umgås med personal 
och besökare och jobbar med att moti-
vera olika personer individuellt.

– Det finns också vissa skolor som vi 
jobbar mer med, berättar Rose-Marie 
Lundkvist. I några av de skolor som vi 
har i kommunen har det hänt att rek-
torn behöver lite extra stöd. Genom att 
ge detta har vi också lyckats få tillbaka 
några ungar som varit avstängda från 
skolan. Det här är socialt arbete på rik-
tigt, säger Rose-Marie Lundkvist.

Hon berättar vidare att om en av de 
unga begår nya brott eller visar på ett 
normbrytande beteende, kommer detta, 
genom socialtjänsten eller polisen, 
snabbt till arbetsgruppens kännedom vid 
det nästkommande måndagsmötet. 

Vid varje måndagsmöte går teamet 
igenom de barn, ungdomar och unga 
vuxna som är aktuella. I mars 2015 
bestod de av 15 ungdomar/unga vuxna 
och fem barn. Genomgången görs enligt 
en särskild mall som, enligt Rose-Marie 
Lundkvist, har tagits fram för att man 
ska vara säker på att inte någon aspekt 
glöms bort i genomgången.   
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”Polisen började  
prata öppet om problemen”

I Södertälje hade polisen gjort en större 
satsning för att stoppa den maffialik-
nande verksamhet som under flera år 
hade påverkat det lokala samhället. Sats-
ningen ledde till att flera av de inblan-
dade gärningspersonerna lagfördes. 

Ungefär samtidigt gjorde Södertälje 
kommun denna stora satsning på att 
förebygga ungdomsbrottslighet.7 I SIG-
projektet, som sedan 2013 har övergått 
i reguljär verksamhet, finns fem heltids-
anställda lotsar, berättar Rose-Marie 
Lundkvist.

– Anledningen till att Södertälje har 
satsat så här stort tror jag är att poli-
sen började prata öppet om den maf-
fiastruktur som då fanns i Södertälje. 
Polisen massmobiliserade, och då såg 
politikerna allvaret. De tog beslut om 
att satsa stort på det förebyggande 
arbetet, genom att både hjälpa folk som 
ville lämna det livet och förebygga och 

Södertäljes mall som används vid måndagsmötena

Namn på ungdomen Lots Fältare Polis Socialsekreterare Uppföljning Områden

minska nyrekryteringen till de kriminella 
sammanhangen.

Den polisiära satsningen har gått hand 
i hand med det kommunala arbetet. 
Resultatet är inte bara att brottsligheten 
har minskat. I Ronna och Hovsjö finns 
det, enligt Rose-Marie Lundkvist, ingen 
kultur av att angripa polisen eller rädd-
ningstjänsten när de gör utryckningar, 
som i vissa andra utsatta områden.

– Jag skulle nog våga säga att varken 
polisens eller räddningstjänstens perso-
nal är rädd eller orolig när de ska åka ut 
till våra utsatta områden. Vårt vinnande 
koncept är att vi har haft poliser som 
har arbetat för att bygga relationer med 
invånarna, och det har gett resultat.

Genomfartstiden för en person i SIG-
projektet är i genomsnitt cirka elva 
månader. Insatsen pågår dock så länge 
det behövs, och det kan se mycket olika 
ut, beroende på individen. Någon veten-
skaplig uppföljning av insatsen har inte 
gjorts av Södertäljes arbete8. 

7 Södertälje kommun arbetar också med en verksamhet som syftar till att stötta avhoppare som vill lämna 
kriminella gäng. 

8 En större utvärdering av vilka effekter samverkan i sociala insatsgrupper har för de enskilda 
ungdomarna genomförs för närvarande av Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen. Södertäljes 
arbete med sociala insatsgrupper ingår i denna utvärdering.
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Rose-Marie Lundkvist känner dock 
bara till en person som återfallit i grov 
kriminalitet, och hon menar att hon och 
teamet får kännedom direkt om någon 
väljer kriminalitet igen, förutsatt att de 
bor kvar i kommunen.

– I stort sett kan man säga att det går 
mycket bra för flera av de unga som har 
varit föremål för SIG-insatser; de har 
helt upphört med brottslighet. Andra har 
slutat att ägna sig åt grövre kriminalitet, 
men kan begå mindre allvarliga brott 
eller förseelser, som att exempelvis köra 
moped utan hjälm. I de fall det har gått 
sämre beror det oftast på att det finns i 
ett missbruk med droger och alkohol. 

I förhoppningen om att i framtiden kunna 
utvärdera arbetet, sparar Rose-Marie 
Lundkvist all dokumentation från arbetet. 
När det gäller Södertäljes framtida 
stödverksamhet för unga brottsoffer 
och förövare tror hon att kommunen, 
precis som tidigare, står inför gigantiska 
utmaningar. 

– Men det är också dessa utmaningar 
som har gjort oss kreativa.  

Ronna

FOTO: SOLVEIG HOLLARI, BRÅ
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Polisens syn på saken
Vid inrättandet av Stödcentrum för unga 
brottsoffer år 2007, var det polismästa-
ren som tog initiativet under ett chefs-
samråd och beslutade att erbjuda två 
platser i polishuset till socialsekreterare. 
Kommunen, å sin sida, lovade att besätta 
dessa platser med personal. 

Kriminalinspektör Bengt-Erik Jansson 
har varit med från början av arbetet. Han, 
som aldrig tidigare hade arbetat på detta 
sätt, menar att det har varit en förmån 
att få vara med och bygga upp samarbe-
tet mellan polis och socialtjänst. 

– Trots det starka mandatet uppifrån 
krävdes det en hel del lobbyarbete säger 
Bengt-Erik Jansson. Reaktionerna hos 
vissa av poliserna var starka och nega-
tiva. De sa att det inte kommer att fung-
era att ha socialtjänsten i polislokalerna, 
och de var oroliga för att viktiga papper 
skulle kunna försvinna. Men social-
tjänsten var klipsk, bjöd alla poliser på 
hemgjord chili con carne, och fortsatte 
att envetet jobba sig in i polishuset.  

Kritiken blev svagare och tongångarna 
förändrades. Poliserna upptäckte också 
att socialtjänsten kunde ge dem kun-
skap som de inte själva hade. Ett riktigt 
kunskapsutbyte uppstod, enligt Bengt-
Erik Jansson. Den viktigaste erfaren-
heten är att polisen och socialtjänsten 
skapade en gemensam samsyn om hur 
problemen och orsakerna till dem såg ut.

Kartläggningen var viktigast 

– Allra viktigast är nog den kartläggning 
som vi gjorde i början av arbetet. Vi inom 
polisen gick in i RAR och tittade på vad 
som hade hänt där under de senaste 
fem åren. Socialtjänsten tittade igenom 
sina register. Sedan diskuterade vi oss 
fram till en gemensam kunskap som 
vi enades om. Dessutom gjorde vi en 
kartläggning över hur gängstrukturen i 
Södertälje såg ut, vilka som var ledare 
och vilka som fanns i utkanten. 

Utan denna noggranna kartläggning 
hade arbetet med sociala insatsgrupper 
inte fungerat så bra, säger Bengt-Erik 
Jansson, och berättar vidare hur de 
ställde sig två frågor: vad har vi för klien-
ter och vilka resurser har vi?

– Sedan spelade vi utifrån detta!

Snabb informationsöverföring

– Rent fysiskt har jag suttit i samma 
rum som Rose-Marie och genom mina 
kontakter med poliser i yttre tjänst har 
jag ibland redan på morgonen efter att 
något har inträffat, kunnat ge snab-
binformation om detta till socialtjäns-
ten. Ungdomarna har ofta blivit väldigt 
snopna och undrat över hur ”socialen” 
kan känna till vad de gjorde så snabbt, 
säger Bengt-Erik Jansson.

I dag sitter nio civilanställda från social-
tjänsten inne i polishuset och det finns, 
enligt Bengt-Erik Jansson, inga problem 
med det. 
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Minskat ärendeinflöde

Bengt-Erik Jansson beskriver hur 
ärendeinflödet av ungdomar under 18 
år till polis och socialtjänst har minskat 
kraftigt, med 50–60 procent. Det finns 
nästan inget inflöde längre av grova 
brott, och det är, menar Bengt-Erik Jans-
son, ingen tillfällig nedgång. Tendensen 
är tydlig sedan tre år tillbaka. 

– Flera av de personer som tidigare stod 
för ett stort antal brott är föremål för 
sociala insatsgrupper, och de avstår från 
brott numera. Men jag tror att den stora 
omfattningen av lagförda personer efter 
den så kallade Södertäljerättegången, 
naturligtvis också har spelat en stor roll. 
Vissa av våra ungdomar har fått sina 
förebilder inlåsta, och det har lett till att 
dessa ungdomar nu är mer vilsna i sin 
kriminalitet. 

Framgångsfaktorer enligt 
Bengt-Erik Jansson:

• Den gemensamma och noggranna 
kartläggning som gjordes i början.

• Samlokalisering av polis och  
socialtjänst.

• Att förändringen fick ett tydligt 
stöd uppifrån, hos både polisen 
och socialtjänsten.
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möjlighet till djupanalyser

Ett annat sätt att använda statistik som en del av en kartläggning, är att 
använda sig av statistik över misstänkta personer. I Örebro har Sören Svens-
son, planeringssekreterare för Örebro brottsförebyggande råd, tagit hjälp av 
polisen för att kartlägga 15–18-åringarnas brottslighet.

Det är enbart polisen som tar del av 
uppgifter om enskilda individer. När 
informationen kommer till Sören Svens-
son består den av rena siffror. Enskilda 
individer kan inte identifieras. 

Skillnad mellan åldersgrupper  
samt förändring över tid

Statistiken över misstänkta ungdomar 
sammanställs i olika tabeller. I dessa 
redovisas både det faktiska antalet 
personer som, enligt polisen i Örebro, är 
misstänkta för brott samt hur stor andel 
de utgör av sin åldersgrupp. Siffrorna 
presenteras som tabeller eller diagram. 
Många gånger är diagram att föredra 
eftersom de kan ge en mer lättillgänglig 
bild av situationen eller av utvecklingen. 

Figur 6 på nästa sida visar exempelvis i 
vilken omfattning ungdomar i olika åldrar 
är misstänkta för brott. Men figuren visar 
också hur omfattningen har förändrats 
över tid för de olika åldrarna. 

– Det finns så många myter och före-
ställningar om ungdomar och ungdoms-
brottslighet. Genom att ta fram fakta kan 
vi ha ihjäl några av myterna, och dess-
utom skapa oss en bild av hur ungdomars 
brottslighet ser ut här i kommunen, 
säger Sören Svensson.

Redan i mitten av 1990-talet började 
det lokala brottsförebyggande rådet i 
Örebro, ÖreBRÅ, att ta fram statistik 
från polisens register över unga perso-
ner som var misstänkta för brott. 

– Jag ber min poliskollega att söka  
på exempelvis alla pojkar, respektive  
alla flickor, som är födda mellan den  
1 januari och den 31 december 1998. 
Då får vi fram antalet individer som varit 
misstänkta för brott under året. Sen görs 
liknande sökningar på de som är födda 
1999, och så vidare. På så sätt skapar 
vi kunskap om hur brottsligheten ser ut 
hos de olika årskullarna.
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FIGUR 6 Andel misstänkta av befolkningsgruppen

Källa: Polisen i Örebro
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Utifrån den kunskap som figur 6 ger, 
kan man göra fördjupade analyser som 
kan stärka det brottsförebyggande 
arbetet. Figuren, som visar pojkar och 
flickor sammantaget, ger både insikter 
och väcker frågor:

• Andelen misstänkta yngre ungdomar 
tycks minska mellan år 2008 och 2001.

• Vad beror det på att 17-åringars 
brottslighet har ökat kraftigt under de 
senaste två åren? 

Det är fler 16-åriga pojkar som är miss-
tänkta för brott än jämngamla flickor

Eftersom flickor oftast är mindre brotts-
liga än pojkar är det också intressant 
att se hur brottsligheten, mätt i andel 
misstänkta personer, fördelar sig mellan 
könen. 

I figur 7 på nästa sida har 16-åringarna 
valts ut för en fördjupad granskning. 
Figuren visar både skillnaden mellan 
pojkar och flickor och hur denna skillnad 
ser ut under åren 2004–2014. 
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Figur 7 ger också kunskap och 
väcker nya frågor om (i det här fallet) 
16-åringar som misstänktes för brott i 
Örebro under perioden 2004–2014:

• Det är fler 16-åriga pojkar som är 
misstänkta för brott än jämngamla 
flickor.

• Flickors och pojkars brottskurvor över 
tid följer varandra, om än på olika nivåer.

• Flickors brottslighet tycks minska 
något mer än pojkars brottslighet  
över tid.

• Vad beror nedgången mellan 2009 
och 2010 på? 

Sett ur ett lokalt perspektiv kan kunskap 
från figurerna ovan leda till mer gene-
rella funderingar över den egna staden 
eller kommunen. Var det något som 
hände vid en speciell tidpunkt, exem-

pelvis att en ungdomsgård eller skola 
öppnades eller stängdes, att ungdomar 
i ett område formerade sig i ett gäng, 
att vädret var ovanligt kallt och regnigt 
eller att ett kriminellt nätverk etablerade 
sig i kommunen? Fanns det några andra 
händelser eller förändringar som kan ha 
spelat in för könsfördelningen eller för 
hur andelen misstänkta personer i en 
åldersgrupp har förändrats över tid?

Underlag både för konkret arbete 
och för framtida forskning

Sören Svensson menar att den kunskap 
som de tar fram kommer att få stor bety-
delse för det brottsförebyggande arbetet 
i framtiden. 

– Det hjälper socialtjänsten, som ju 
arbetar utifrån ett individfokus, att få en 
helhetsbild av situationen för hur ung-
domsbrottsligheten ser ut i Örebro.

FIGUR 7 Andel 16-åriga pojkar respektive flickor i Örebro som var misstänkta för brott  
under åren 2004–2014.

Källa: Polisen i Örebro
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Att exempelvis veta vilken sorts brott 
som 15-åringar eller 17-åringar oftast 
begår kan hjälpa både polis och kom-
mun att prioritera sina insatser och 
effektivisera arbetet. Man kanske börjar 
arbeta med andra saker än de man riktar 
in sig på idag, menar Sören Svensson. 

Det är också möjligt att bryta ner sta-
tistiken till olika geografiska områden 
i Örebro. På så sätt kan Sören Svens-
son och andra brottsförebyggande 
aktörer enkelt se om några områden 
har problem med vissa åldrar eller med 
någon särskild form av brottslighet och 
anpassa det förebyggande arbetet till 
detta. Ytterligare en möjlighet är att följa 
en årskull över tid. Då kan man kartlägga 
vad exempelvis de som föddes år 1997 
var misstänkta för vid 15 års ålder, 16 
års ålder och så vidare.

I september 2015 inleddes ett nytt kri-
minologiprogram på Örebro universitet, 
och det finns redan planer på ett nära 
samarbete mellan detta program och 
ÖreBRÅ. Sören Svensson ser framför 
sig hur studenter dels ska få möjlighet 
att praktisera inom kommunens lokala 
brottsförebyggande verksamhet, dels 
ska kunna använda statistiken över 
misstänkta ungdomar för att göra för-
djupade studier.

– Vi jobbar redan nu nära universitetet, 
men med det här kriminologiprogrammet 
kommer vi på sikt att få betydligt mer 
kunskap om ungdomsbrottsligheten i 
Örebro.

Viktig information till allmänheten

Sören Svensson är nöjd med att relativt 
enkelt kunna ta fram ett strukturerat 
underlag i form av andelen misstänkta 
ungdomar över tid, uppdelat både på 
kön och på ålder. 

– Men informationen till allmänheten, 
ungdomarna och till deras anhöriga 
är också jätteviktig! Statistiken visar 
tydligt att det inte är normalt att vara 
misstänkt för brott, att det bara är en 
mindre andel av ungdomarna som är 
det. Och den kunskapen kan minska 
risken för så kallade sociala överdrif-
ter bland de unga. Dessutom är det 
bra för den vuxna generationen att 
tydligt se att den anmälda brottslighe-
ten bland de unga minskar över tid. Vi 
måste bekämpa myter och fördomar 
om ungdomars brottslighet med rena 
fakta – och det gör vi här, säger Sören 
Svensson.

Genom att sammanställa denna statistik 
har ÖreBRÅ skapat möjligheter för än 
mer djupdykande analyser. Under hösten 
planerar de att gå vidare i bearbetningen 
av statistiken, och kanske också bryta 
ner den på olika geografiska områden. 
En annan möjlighet är att granska de 
unga som har varit misstänkta för flera 
brott. Om det då visar sig att några av de 
brott som ”Kalle” eller ”Amir” har begått 
är så kallade strategiska brott, är detta 
en indikation på att insatser bör sättas in 
snarast möjligt.
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KARTLÄGGNING GER MÖJLIGHET TILL DJUPANALYSER

Sociala överdrifter: Ett begrepp som 
beskriver hur en grupp har felaktiga 
föreställningar om verkligheten och 
hur detta kan påverka deras bete-
enden. Om alla niondeklassare i en 
skola till exempel tror att majoriteten 
av deras jämnåriga röker och dricker 
alkohol varje helg, och detta inte 
stämmer, så kan det beskrivas som 
en social överdrift. En konsekvens av 
denna sociala överdrift skulle kunna 
vara att flera av niondeklassarna 
motiverar sitt eget rökande och 
drickande med argumentet att ”alla 
andra gör det”. 

– Vi har tagit fram den här statistiken 
sedan 1995 och kan därigenom följa 
hur utvecklingen har sett ut under ett 
par decennier. Eftersom det är så pass 
enkelt att få fram uppgifterna från poli-
sen, skulle alla brottsförebyggande råd 
kunna bygga en sådan här statistik och 
få nytta av kunskapen, avslutar Sören 
Svensson, planeringssekreterare för 
ÖreBRÅ.

Läs mer om arbetet på ÖreBRÅs 
hemsida: www.tryggaorebro.se

http://www.tryggaorebro.se
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Bakgrundsfakta

Det urbana utvecklingsarbetet syftar till att skapa bättre levnadsvillkor i stadsde-
lar som kännetecknas av ett brett utanförskap. År 2009 fick Brå, i likhet med flera 
andra myndigheter, i uppdrag av regeringen att stödja de 21 kommuner som tecknat 
lokala utvecklingsavtal (LUA) med staten enligt förordningen (2008:348) om urbant 
utvecklingsarbete. Brås uppgift var att ta fram brottsstatistik för de stadsdelar som 
omfattades av LUA. 

Vid årsskiftet 2011/2012 upphörde förordningarna om urbant utvecklingsarbete. 
Istället inriktades arbetet på utvärdering, kunskapsinhämtning samt utbyte och sprid-
ning av kunskap. Under 2011 erbjöds de 30 kommuner i landet som har flest invå-
nare möjlighet att anmäla intresse för att ta del av kunskapsstöd från några statliga 
myndigheter. För att kunna ta del av stödet ska det i kommunen finnas stadsdelar 
som präglas av låg förvärvsfrekvens, högt uttag av försörjningsstöd och låg behörig-
het till gymnasieskolan. Av totalt 23 kommuner som anmälde intresse bedömdes 
nio kommuner med sammantaget 15 stadsdelar uppfylla de uppsatta kriterierna för 
kunskapsstödet. 

I januari 2012 beslutade regeringen att dessa stadsdelar ska omfattas av det urbana 
utvecklingsarbetet från och med 2012 och tills vidare. Samlingsnamnet för detta 
arbete är URBAN 15. 
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Tips för de  
som vill veta mer

http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/1999-08-03-ideskrift-2.-kartlaggning-problemanalys--prioriteringar.html
http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2010-10-04-trygghetsvandring---en-vagledning.html
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