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Sammanfattning 
I den här slutrapporten redovisas resultaten från utvärderingen av det kommunövergripande 

uppdraget Umeå växer tryggt och säkert (UVTS) med fokus vad som kännetecknar det trygghets-

skapande och brottsförebyggande arbete som genomförts av kommunen, polis och andra aktörer 

inom ramen för UVTS, samt värdet och effekter av arbetet och samverkan. Fem av UVTS 

samverkansorgan/-grupper och två skolors arbete och samverkan har undersökts närmare. 

Utvärderingen baseras på policydokument, minnesanteckningar, protokoll, presentationer, 

uppföljningar, trygghets- och brottsstatistik, anteckningar och bandupptagningar från 

samverkansmöten, nyhets- och debattartiklar samt intervjuer med 56 deltagare i UVTS och 

skolans trygghetsarbete. Två företrädare för civilsamhället har också intervjuats. Tolv personer 

har intervjuats två eller fler gånger vilket innebär att 70 intervjuer har genomförts.  

Resultaten visar att UVTS, som initierades hösten 2017 på uppmaning av polisen för att motverka 

tendenser till social oro i de nordöstra stadsdelarna i Umeå, har utvecklats från ett tidsbegränsat 

uppdrag till ett långsiktigt kommunalt åtagande. UVTS har fått en allt viktigare roll i Umeå 

kommuns trygghetsskapande- och brottsförebyggande policy och arbete.  

Värdet av samverkan 

De intervjuade som medverkat i något av UVTS samverkansorgan upplever ett mer eller mindre 

stort värde av samverkan. Samverkan har gett dem aktuella och allsidiga lägesbilder över 

trygghets- och brottsläget, bättre insikter och kunskaper om problem/utmaningar som de själva 

och andra ser, bättre kännedom och förståelse för olika aktörers/verksamheters uppdrag och 

arbete samt perspektiv på sitt eget arbete så att de kunnat sätta in det i ett större sammanhang. 

Polisen upplever ett stort värde av samverkan som möjliggjort att polisen och kommunen kunnat 

svara på händelser som kräver snabbt och samlat agerande. Det finns också kritik om att 

samverkan skapat förväntningar som inte kunnat infrias och att den kunskap och de erfarenheter 

som de som arbetar och verkar närmast de boende i områdena inte beaktats tillräckligt.  

Mycket av skolornas trygghetsskapande arbete genomförs i det dagliga arbetet med värdegrund 

och sociala relationer där vikten av lärande och skolarbete betonas. Skolorna har haft låg 

personalomsättning som möjliggjort etablering och successiv justering av rutiner och arbetssätt 

och skapat tillitsfulla relationer mellan personal, mellan personal och elever och deras vårdnads-

havare samt mellan skolpersonal och samverkande aktörer. Skolornas trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete har länge genomförts i samverkan med andra aktörer, ett arbete som 

stärkts genom UVTS. Samverkan har värdesatts och behövts för att skapa trygga skolmiljöer. 

Effekter av UVTS  

Genom att inrätta nya och stärka befintliga samverkansorgan och stödja arbetet i dessa har UVTS 

främst bidragit till att bygga upp en kollektiv kapacitet och handlingsberedskap för tvärsektoriell 

samverkan mellan kommunen och andra aktörer för att identifiera, hantera och förebygga 

otrygghet och brott i de nordöstra stadsdelarna. Denna kapacitet och handlingsberedskap har 

utvecklats för både akuta och förebyggande åtgärder på kommunlednings- och verksamhetsnivå. 

Utan UVTS stöd till tvärsektoriell samverkan och kompletterande åtgärder till det trygghets-

skapande- och brottsförebyggande arbete som kommunens olika verksamheter, polisen och 

andra aktörer utfört skulle identifierade problem sannolikt ha förvärrats i områdena. Som 

framgår av statistiken över trygghets- och brottsutvecklingen, och som bekräftas av intervju-

personer med lång erfarenhet av att arbeta och verka i områdena, är det ingen tydlig trend i någon 

riktning när det gäller trygghets- och brottsläget. Det tyder på att tendenser till social oro och de 

problem som uppmärksammades av polisen och kommunen 2017 inte förvärrats men inte heller 
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minskat. UVTS har sammantaget bidragit till att motverka att det inte utvecklats utsatta områden 

i kommunen, men utmaningarna kvarstår. 

UVTS har haft en positiv effekt på tryggheten och bidragit till att få bort den öppna 

narkotikaförsäljningen från ett antal hotspots. Tryggheten har ökat i Ålidhems Centrum genom 

handlarnas och fastighetsägarens åtgärder (bl.a. förbättrad belysning) och hög polisnärvaro i 

centrum under några höstmånader 2020. Narkotikaförsäljningen har minskat i och utanför 

centrum men inte upphört utan flyttat till andra platser utanför centrum. Tryggheten har också 

ökat i utemiljön på Ersboda genom förbättrad utebelysning, busk- och slyrensning och olika 

trygghetsskapande- och trivselskapande åtgärder. Även på  Ersboda har narkotikaförsäljningen 

flyttat från några hotspots till andra platser.  

UVTS har också haft en del andra effekter. Satsningen har genom att underlätta och stödja 

tvärsektoriell samverkan främjat och legitimerat nätverksstyrning/-samverkan som ett 

komplement till kommunens styrning genom formella demokratiska kanaler och processer. 

Denna samverkan har skapat större delaktighet och engagemang och ett mer koordinerat lokalt 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete av dem som ingår i samverkan. 

UVTS har också stärkt och legitimerat ett kriminologiskt kunskapsperspektiv i kommunens 

trygghetsskapande och brottsförebyggande policy och arbete. Detta har samtidigt minskat värdet 

och legitimiteten för annan forskning och den erfarenhetsbaserad kunskap som de som möter och 

arbetar närmast barn, unga och vuxna i områdena har samlat på sig över tid. UVTS kunskaps-

basering och en del åtgärder har mötts av kritik från föreningslivet i områdena.  

I rapporten uppmärksammas och diskuteras ett antal dilemman och utmaningar som framträder 

i utvärderingen bl.a. begränsningar med UVTS kunskapsbasering, hur man kan tala om samman-

satta problem utan att provocera och stigmatisera, att förankring av UVTS och annan 

brottsförebyggande policy i Umebrås styrgrupp försvårar ansvarsutkrävande av politiken. 

I utvärderingen lämnas också fem rekommendationer där de tre första är:  

1.För att kommunen och andra aktörer ska lyckas motverka att Umeå får ett utsatt område 

behöver UVTS, nämndernas, förvaltningarnas och verksamheternas trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete vidareutvecklas. Särskilda medel bör fortsätta avsättas för att utveckla 

UVTS och integrera det i kommunens sociala hållbarhetspolicy och -arbete.  

2.Hur de dilemman och utmaningar som uppmärksammats i utvärderingen kan hanteras bör 

analyseras. Mer fokus bör läggas på analys av problemens orsaker och på att utveckla insatser för 

att hantera dessa. Det förebyggande arbetet bör fortsätta utvecklas i samverkan med andra lokala 

aktörer och samordnas med nämnders och förvaltningars eget trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbete. Mer tid bör avsättas för analys och diskussion om det som framkommit i 

utvärderingen om vad som kan behöva förändras/utvecklas i UVTS. Likaså hur nämndernas, 

förvaltningarnas arbete och ordinarie verksamheter kan utvecklas för att bidra till UVTS 

måluppfyllelse och en socialt hållbar stadsutveckling.  

3.Bättre förutsättningar bör skapas för att involvera organisationer/föreningar och boende, inte 

minst ungdomar, i det förebyggande arbetet och bättre tillvarata deras och kommunala 

gräsrotsverksamheters erfarenheter. Ett förebyggande arbete som behöver synliggöras och 

tillvaratas och som UVTS behöver utveckla samverkan med är det som kultur- och 

idrottsföreningar organiserar och genomför i områdena.  

Den fjärde rekommendationen handlar om behovet av återkommande uppföljning och 

utvärdering och den sista om hur Umebrå Forum kan vidareutvecklas. 
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1. Inledning 
Umeå kommun är den enda större kommunen i landet där det inte finns ett av polisen klassificerat 

så kallat utsatt område, men även i Umeå finns tendenser till social oro. Det var för att motverka 

dessa tendenser som det kommunövergripande uppdraget Umeå växer tryggt och säkert (UVTS) 

initierades hösten 2017. Utvärderingen av UVTS, som genomförts av två forskare vid Umeå 

universitet i samverkan med Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd (Umebrå), 

har haft i syfte att bidra till att utveckla UVTS (del 1) och att undersöka värdet och effekter av det 

lokala trygghetsskapande/brottsförebyggande arbete som sker i samverkan mellan kommunen, 

polis och andra aktörer inom ramen för Umeå växer - tryggt och säkert (del 2). Den första delen 

redovisades i april 2020 i rapporten  ”Umeå växer tryggt och säkert – hur satsningen är tänkt att 

fungera, utsikterna att lyckas och hur den kan utvecklas” (Hanberger, 2020). Den andra delen, 

som redovisas i den här slutrapporten, bygger vidare på den första rapporten och har fokus på 

relevans, värde och effekter av förekommande samverkan och genomfört arbete på olika nivåer.  

I föreliggande rapport presenteras först en kort bakgrund till UVTS, därefter redovisas mål och 

utgångspunkter för satsningen. I kapitel 2 och 3 sammanfattas kunskap om effekter av lokalt 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och kunskap om samverkan inom brotts-

prevention, samt forskning om nätverksstyrning och konflikthantering. Kapitel 4 beskriver 

utvärderingens syfte, utvärderingsfrågor och dess utgångspunkter och uppläggning mer utförligt. 

I kapitel 5 sammanfattas och analyseras hur UVTS är tänkt att fungera och hur satsningen 

utvecklats/förändrats. I samma kapitel sammanfattas den statistik som finns om trygghets- och 

brottsläget under de tre senaste åren i Umeå och två stadsdelar med tendenser till social oro. I 

kapitel 6 analyseras fem av UVTS samverkansorgan/-grupper och i kapitel 7 två högstadieskolors 

trygghetsskapande arbete. Kapitel 8 presenterar en sammanfattande analys av UVTS och i det 

sista kapitlet redovisas slutsatser om UVTS. 

Vi vill tacka alla intervjupersoner som generöst delat med sig av sina erfarenheter och särskilt vill 

vi tacka tjänstepersoner vid Umebrå, samt AB Bostaden som hjälpt oss att ta fram statistik, 

underlagsmaterial och olika handlingar. Vi vill också rikta ett stort tack till professor Malin 

Eriksson med kollegor som delat med sig av sina resultat från en longitudinell studie om hur 

socialt kapital har utvecklats i Umeås bostadsområden mellan 2006 och 2020.  

1.1 Bakgrunden till Umeå växer tryggt och säkert 
I en intern polisrapport från 2017, som utvärderarna fått ta del av, beskrivs tilltagande social oro 

i fyra stadsdelar i Umeå kommun (Ersboda, Ålidhem, Mariehem och i viss mån Tomtebo). Polisens 

rapport och iakttagelser presenterades för Umebrå i början av hösten detta år. På mötet och i 

rapporten beskrivs tecken på social oro i form av grupperingar av ungdomar som på olika sätt 

skapar otrygghet i stadsdelarna. Polisen bedömer att grupper av ungdomar fått verka relativt 

ostörda och blivit fler. Förutom polisen hade också affärsidkare och lokalbefolkning upplevt ökad 

social oro och otrygghet i områdena bl.a. i form av anlagda bränder, skadegörelse, öppen 

drogförsäljning, personrån, hot, trakasserier mot butikspersonal och en provocerande attityd mot 

polisen. Om inte åtgärder skulle sättas in på bred front fanns, enligt polisens bedömning, en risk 

att Umeå skulle kunna utveckla ett eller flera utsatta områden.  

Polisen vädjade till kommunen och andra aktörer att göra en gemensam kraftsamling mot dessa 

tendenser. Kommunen svarade på polisens uttryckta behov och initierade ett uppdrag som 

inledningsvis kallades ”Kommungemensamt uppdrag - säkra tryggheten och säkerheten i en 

växande stad” (Umeå kommun, 2017a). Uppdraget kom fortsättningsvis att kallas ”Umeå växer 

tryggt och säkert”. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bevilja uppdraget 1,6 mkr och 
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att uppdra åt den dåvarande stadsdirektören att ”säkerställa en struktur för systematiskt arbete 

enligt uppdraget i tjänsteskrivelsen” och att inrätta en kommunal samordningstjänst/process-

ledare (Umeå kommun, 2017b). En aktivitetsplan utarbetades i början av 2018 i samverkan med 

polisen som kopplades till en redan beslutad samverkansöverenskommelse mellan polisen och 

Umeå kommun. Samverkansöverenskommelsen har därefter förnyats, aktivitetsplanen har 

reviderats några gånger och UVTS har utvecklats både vad gäller målbild och insatser. UVTS var 

och fortsätter vara ett komplement till polisens insatser för att motverka tendenser till social oro 

så att Umeå inte ska utveckla utsatta områden. Detta arbete har fått allt högre prioritet och lyfts 

upp till ett av fyra långsiktiga mål för Umeå kommun. Mål 2 säger att ”Umeå ska växa hållbart utan 

några utsatta områden”. UVTS har förändrats och utvecklats sedan det sjösattes och i bilaga 1 

redovisas viktiga händelser i utvecklingen och förändringen av UVTS och i utvärderingen. 

Utvärderingen av UVTS i förändring baseras på data insamlat under två år, från våren 2019 fram 

till våren 2021.    

1.2 Mål och utgångspunkter för Umeå växer – tryggt och säkert 
UVTS har från starten 2017 till hösten 2020 haft tre övergripande mål: att öka tryggheten, minska 

brottsligheten och motverka tendenser till social oro i de östra stadsdelarna i Umeå. I oktober 

2020 beslutade, som redan nämnts, kommunfullmäktige om ett nytt långsiktigt mål att Umeå ska 

växa hållbart utan utsatta områden. Umebrå styrgrupp och kommunstyrelsen beslutade därefter 

att växla upp och utveckla UVTS vilket också markerar en övergång från ett tidsbegränsat uppdrag 

till ett mer långsiktigt kommunalt uppdrag. I samband med detta minskade och revideras UVTS 

fem fokusområden (motverka kriminalitet och droger, förebygga utanförskap och social 

marginalisering, stärka föräldrar, skapa förutsättningar för meningsfull fritid, samt förbättra 

samverkan) till två. Från hösten 2020 finns fortsättningsvis fokusområdena: ”Krafttag mot 

narkotika” och ”Motverka segregation/förebygga utanförskap”.  

Enligt det ursprungliga direktivet (Umeå kommun, 2017a) ska UVTS ta utgångspunkt i den 

rutinaktivitetsteorin som utgår från att brott kan förebyggas om möjligheter för brott på olika sätt 

försvåras. Insatser som utvecklas inom UVTS ska också fokusera på situationell brottsprevention 

och social brottsprevention och arbetet ska genomföras på flera fronter parallellt (Umeå kommun 

2017a). 
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2. Forskning om trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbete 
I detta kapitel sammanfattas kunskap om effekter av lokalt trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbete och kunskap om samverkan inom brottsprevention. En längre sammanfattning 

av forskning om lokalt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete finns i den första 

utvärderingsrapporten.  

2.1 Effekter av lokalt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 
Tre kunskapsöversikter och rapporter visar att det finns begränsad kunskap om insatser/ 

åtgärder som kan motverka brott, ungdomskriminalitet och social oro (Hanberger 2020). 

Undantag är utbildningsinsatser och tekniska säkerhetsåtgärder. 

2.1.1 Utbildningsinsatser 
Den forskning som finns om utbildningsinsatsers brottsförebyggande effekter visar att brister i 

utbildning (som låg/ofullständig utbildning, svaga skolresultat, skolk/avhopp) samvarierar med 

och ökar risken för kriminalitet och därmed social oro. Insatser för att stödja barn och ungdomar 

som riskerar att misslyckas i skolan så att de fullföljer skolan och skaffar sig en utbildning är 

generellt sett ett effektivt sätt att förebygga kriminalitet och social oro. Men det innebär inte att 

alla utbildningsinsatser är effektiva. För att veta hur insatser som används för att stödja elever i 

risk och insatser mot hot och våld i skolan fungerar och om de har önskade effekter måste de 

utvärderas i de olika sammanhang där de används. Hur olika utbildningsinsatser genomförs, 

fungerar och vilka effekter de har för olika elever i skolor med olika förutsättningar är inte känt. 

2.1.2 Tekniska säkerhetsåtgärder 
De brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser som vanligtvis har utvärderats är olika 

tekniska lösningar som övervakningskameror, hushållssäkerhetsåtgärder (t.ex. larm, säkerhets-

dörrar). De utvärderingar som gjorts av sådana insatser visar blandade resultat. Under vissa 

förutsättningar kan t.ex. övervakningskameror förhindra en viss typ av brott men vara 

verkningslösa mot andra typer av brott. Övervakningskameror riskerar också bidra till en bild av 

ett område som otryggt och det kan upplevas felaktigt och negativt av en del boende i området.  

2.1.3 Psyko-sociala öppenvårdsinsatser 
Idag använder socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningar en mängd 
olika öppenvårdsinsatser. Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har 
sammanfattat dessa insatser i kunskapsöversikten ”Insatser i öppenvård för att förebygga 
ungdomars återfall i brott” (SBU, 2020). Ospecificerade stödsamtal med ungdomar och föräldrar, 
kontaktfamilj/kontaktperson och ospecificerad familjebehandling eller familjeterapi är de 
vanligaste insatserna inom socialtjänsten. Kognitiv beteendeterapi, stödsamtal med ungdomar 
och läkemedel är de vanligaste BUP-insatserna. SBU-rapporten drar tre slutsatser om 
kunskapsläget och hur man bör förhålla sig till detta: 

Utifrån de granskade studierna går det inte att avgöra vilka specifika psykosociala 
öppenvårdsinsatser som är mer effektiva än det de jämförts med när det gäller återfall i brott 
de följande åren (i genomsnitt två år).  

Att det saknas säker kunskap om vilka effekter som olika specifika psykosociala öppenvårds-
insatser kan ha på ungdomars återfall i brott innebär inte att socialtjänsten och barn-och 
ungdomspsykiatrin per automatik ska sluta att använda dem. Det kan även anses som etiskt 
problematiskt att avstå från insatser som teoretiskt skulle kunna förebygga brott, och som 
upplevs fungera väl av verksamheter och klienter.  
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SBU:s praxisundersökning visar att svensk socialtjänst och barn-och ungdomspsykiatri 
använder ett stort antal öppenvårdsinsatser för unga som begått brott. Många av insatserna 
saknar manual och har inte utvärderats i fråga om att förhindra nya brott. (SBU, 2020 sid 1) 

2.1.4 Förklaringar och kommentarer till kunskapsläget 
Att det finns begränsad kunskap om vilka insatser som är effektiva beror till en del på att det finns 

så många samverkande faktorer att ta hänsyn till. Cordner (1995 citerad i Handbook of crime 

prevention and community safety sid 101) lyfter fram fyra faktorer som gör det svårt att 

utvärdera effektiviteten i dialoginriktat polisarbete, faktorer som också kan sägas gälla för många 

brottsförebyggande insatser. För det första är det svårt att utvärdera enskilda insatser eftersom 

det ofta handlar om komplexa/sammansatta insatser eller program som tillämpas i olika 

sammanhang. För det andra syftar insatserna/programmen till många olika effekter och kan 

också ge upphov till oavsiktliga effekter som sammantaget gör att det inte går att svara på om ett 

dialoginriktat polisarbete är effektivt eller inte. För det tredje är omfattningen av insatserna så 

varierande, från en enskild polisinsats till att en hel organisation eller organisationsenhet 

medverkar i insatsen/programmet vilket påverkar effekterna. Det fjärde som Cordner lyfter fram 

är att utvärderingsmetoderna varierar och har klara begränsningar t.ex. att man enbart mäter 

korttidseffekter. Till detta kan läggas att parallellt med en insats, vars effektivitet man vill veta, 

genomförs andra insatser i samma syfte av samma aktör eller andra aktörer vilket försvårar 

möjligheten att bedöma effekterna av en specifik insats. Innebär det att det inte går att få generell 

kunskap om vilka insatser och program som är effektiva? Det finns två svar på den frågan som är 

kopplade till vilken vetenskapssyn man har. Ja det går till en viss gräns förutsatt att man delar 

antaganden om att tids- och kontextfaktorer kan kontrolleras för. Svaret är nej om man inte delar 

det antagandet vilket inte betyder att den kunskap som går att få om hur olika insatser fungerar i 

olika lokala sammanhang och över tid är mindre värd. 

Av detta följer också att i de fall utvärderingar gjorts som visat positiva effekter av en insats är det 

inte säkert att samma insats skulle fungera på samma sätt i t.ex. Umeå beroende på skilda 

förutsättningar och hur insatsen genomförs. Bland annat Ceccato (2012) och utvärderingen 

argumenterar därför för att brottsförebyggande arbete och stadsplanering måste utgå från den 

lokala kontexten och att insatser/program som visat sig fungera i andra kontexter kan fungera 

om de anpassas till lokala förutsättningar men kan också visa sig inte ha någon effekt på brott och 

social oro. Finns det inget, ett eller flera utsatta områden i en kommun kan man förvänta sig att 

samma program/insats kan fungera olika. Ceccato, m. fl. (2019) uppmärksammar också forskning 

som visar att bättre samhällsplanering inte bara kan bidra till att människor känner sig tryggare 

och till att minska brott utan också till att påverka människors hälsa positivt. Detta är exempel på 

en positiv bieffekt av trygghetsskapande arbete. 

Många av de åtgärder/insatser som används i lokalt trygghetsskapande arbete har inte 

utvärderats men det utesluter inte att (några av) insatserna kan vara effektiva, vilket också 

konstaterades i den ovan refererade kunskapsöversikten (SBU, 2020). Att utveckla åtgärder som 

effektivt motverkar social oro kan därför inte enbart ta utgångspunkt i den forskning som finns, 

dels för att den är begränsad, dels för att samma åtgärd kan genomföras på flera sätt och fungera 

mer eller mindre väl (effektivt) beroende på lokala förutsättningar. Därför måste kommunen, 

polisen och andra aktörer också pröva sig fram, hämta idéer och tips från andra kommuner, 

skräddarsy åtgärder för de problem som identifierats lokalt, samt kontinuerligt följa upp, 

utvärdera och anpassa åtgärderna efter förändrade förutsättningar i lokalsamhället. Positiva 

effekter av insatser kan vara tillfälliga, varaktiga eller avklingande beroende på faktorer som 

diskuterats ovan. Trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete kan också framkalla 

oönskade och negativa effekter som rapporten återkommer till. 
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Utifrån dagens kunskapsläge framstår satsningar på skolan och olika utbildningsinsatser ha goda 

förutsättningar att långsiktigt bidra till att förebygga ungdomskriminalitet och social oro. Men den 

kunskapen har begränsat värde för att vägleda vilka åtgärder som behöver utvecklas. Det saknas 

t.ex. kunskap om vilka utbildningsinsatser i kombination med andra insatser som är effektiva för 

att motverka att elever/ungdomar i risk rekryteras in i kriminalitet. Det behövs mer kunskap om 

hur skolor internt och tillsammans med andra aktörer utvecklar insatser för ungdomar i risk, om 

hur olika skolor lyckas beroende på upptagningsområde och hur lokalsamhället fungerar och vad 

andra aktör gör och hur deras verksamheter och insatser fungerar. 

2.2 Forskning om samverkan inom brottsprevention  
Samverkan mellan olika aktörer framhålls ofta som avgörande för ett effektivt brottsföre-

byggande arbete mot social oro (Lindblom, 2013), men samtidigt finns begränsad kunskap om 

effekter av samverkan. 

2.2.1 Grannsamverkan 
Ett undantag är kunskap om grannsamverkan (Neigbourhood Watch Scheme). Internationella 

studier visar positiva effekter av grannsamverkan på brott och/eller upplevd trygghet (Ceccato m 

fl., 2019, sid 83). Studier visar också att grannsamverkan blir effektivare i att förhindra 

brottslighet  ”(…) när ett sådant projekt involveras i en samarbetsrelation med andra sektorer, 

inklusive polisen” (sid 83).  

2.2.2 Säkra planeringsprocesser 
En form av samverkan som också visar sig kunna ha positiva effekter är medborgares medverkan 

i planeringsprocessen för att skapa säkra platser. Saville (2009) uppmärksammar att samverkan 

i det han kallar  ”säkra planeringsprocesser” (SafeGrowth) kan minska brott och också leda till 

ökat samhällsengagemang. Säkra platser kan bättre skapas när boende deltar kreativt i planering 

tillsammans med brottsförebyggare, polis och säkerhetsspecialister jämfört med när experter 

planerar utan boendes/medborgares medverkan. I den refererade artikeln hänvisas till en 

fallstudie där en sådan planeringsprocess använts i planeringen av ett socialt oroligt förorts-

område i Toronto, Kanada 2000–2009. Om ”säkra planeringsprocesser” bidrar till minskad 

kriminalitet har dock inte undersökts i den refererade artikeln. 

2.2.3 Svenska studier om samverkan 
Johansson (2014) har i en enkätstudie undersökt samverkan mellan aktörer i brottsförebyggande 

arbete i 13 kommuner i Östergötland. Resultaten visar att i alla kommuner finns en samverkan 

mellan skolor, socialtjänst och polis, samt i en majoritet av kommunerna också med fritids-

förvaltningar.1 Extern samverkan förekommer framförallt med kyrkor och lokala näringslivet. 

Studien är deskriptiv och säger inget om effekter av denna samverkan.  

I en senare enkätstudie som omfattar alla kommuner i landet har Sandberg m.fl. (2017) kartlagt 

kommunernas arbete med trygghetsfrågor där samverkan utgör en viktig del. Intern 

sektorsövergripande samverkan förekommer i stort sett i alla kommuner och de flesta kommuner 

samverkar också med andra aktörer. Nästan 80 procent av kommunerna har under de senaste tio 

åren inrättat nätverk eller råd för intern samverkan kring trygghetsfrågor och knappt 70 procent 

har involverat grupper av medborgare i någon form av dialog. Nästan alla kommuner samverkar 

med polisen och omkring 60 procent har påbörjat eller har en väletablerad samverkan med 

näringslivet och stora fastighetsägare. Regional samverkan i trygghetsfrågor är också utbredd. 

Runt 70 procent av kommunerna har påbörjat eller har väletablerad samverkan med andra 

                                                             
1 Hon beskriver vilket socialt brottsförebyggande arbete som förekommer i dessa kommuner sorterat efter 
universellt (primär), selektivt/situationellt (sekundärt) och indikerat/riktat (teritiärt) arbete. 
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kommuner, Landstinget(regionen) och/eller Länsstyrelsen. Dessa två svenska studier visar att 

olika former av samverkan är mycket vanligt förekommande, men ingen av studierna har 

undersökt effekter av samverkan. 

2.2.4 Lärdomar från samverkan i Järvaområdet  
I en metodhandbok för samverkan mot social oro (Lindblom, 2013) presenteras en 

förklaringsmodell som omfattar fem nivåer2 av multifaktoriella orsaker till social oro. Modellen 

har utvecklats utifrån lärdomar från en utvärdering av samverkansarbete i Järvaområdet och 

erfarenheter av liknande samverkan i andra städer i Sverige och Europa  där det finns problem 

och utmaningar relaterat till social oro. Det framhålls i rapporten att det krävs tvärsektoriell 

samverkan på olika nivåer för att motverka social oro. Bland grundförutsättningarna för en 

fungerande samverkan mot social oro är att det måste finnas en tydlig målsättning och en 

gemensam lägesbild. För att komma fram till det krävs kontinuerliga möten på flera nivåer. Det 

behövs också vad man kallar en mogen organisation där samverkanspartnerna inte skyller på 

varandra för den rådande situationen. Uppstarten måste få ta tid och det måste finnas kontinuitet 

i samverkansarbetet med återkommande möten. Det måste också finnas en samverkanskultur 

som präglas av ömsesidigt intresse, ödmjukhet och förståelse för varandras roller och ansvar. Det 

krävs vidare engagerade chefer och en förankring hos och stöd från ledningen. Det behövs också 

en kulturell förståelse och en integrering av alla religiösa samfund.  

2.2.5 Effektiv Samordning för Trygghet  
En specifik metod för situationellt trygghetsskapande arbete, som bygger på samverkan mellan 

olika aktörer, är Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Målet är att minska och förebygga 

otrygghet. Metoden, som också används inom Umeå växer tryggt och säkert och som utvärderas i 

avsnitt 6.4, bygger på att systematiskt och kontinuerligt samla in information, analysera 

trygghetsläget och sätta in insatser när problem är på väg att uppstå eller redan uppstått, samt att 

följa upp insatserna. En gång om året görs en samlad uppföljning och analys där man undersöker 

vilka insatser som haft positiva effekter vilket dokumenteras och återkopplas till verksamheterna.  

Hallin (2018) har genomfört en processutvärdering av Brås utvecklingsprojekt för lokal 

samverkan inom sju pilotområden som prövat EST (Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, 

Norrköping, Sollentuna och Växjö). Den lokala samverkan omfattar situationellt och socialt 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete mellan kommun, polis och fastighetsföretag. I 

sex punkter sammanfattar Hallin slutsatserna från processutvärderingen  där två av punkterna 

av intresse för utvärderingen av UVTS är: 

• Samtliga pilotområden har kommit långt med att implementera metodiken. Den har bidragit 
till att systematisera, strukturera och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Alla har uttalat stark motivation för att samverka och hitta struktur och ett 
gemensamt arbetssätt.  
• Även om kärnkomponenterna i metodiken är desamma, visar erfarenheterna i projektet att 
EST-metodiken är flexibel och anpassningsbar till lokala förutsättningar. Skillnader har till 
exempel varit att vissa förlagt arbetssättet till en direkt operativ nivå, medan andra arbetar 
mer strategiskt. Roller och funktioner kan variera där exempelvis sammanställning av 

information görs antingen av kommunpolis eller kommunrepresentant. (Hallin 2018 sid 4-5) 

Hallin har dock inte undersökt effekter av EST på brottslighet och trygghet, men den visar att 

pilotområdenas trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete blivit mer strukturerat, 

systematiskt och samordnat. Metoden har också lett till ett gemensamt lärande och bättre 

kunskap och insikter om områdena.  

                                                             
2 Nivåerna är samhället i stort, närsamhället, familjen, vänner och individen. 
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En förklaring till varför det finns så begränsad kunskap om effekter av samverkan i allmänhet och 

av samverkan mot social oro i synnerhet är att det finns så många olika former av samverkan, att 

många faktorer och nivåer är inblandade och att värdet av samverkan är svårt att isolera från de 

nya insatser som initieras och existerande som växlas upp. För att samverkan mot social oro ska 

bidra till att minska/förebygga social oro krävs att det finns eller tillskapas goda förutsättningar 

för samverkan (se Lindblom, 2013). Om samverkan inte fungerar kan den tvärtom leda till 

negativa konsekvenser. Hur intressekonflikter hanteras är avgörande för om samverkan ska 

fungera, en fråga som rapporten återkommer till, men först uppmärksammas den kunskap som 

finns om samverkan hämtat från ett annat forskningsfält. 
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3. Nätverksstyrning och konflikthantering 

Nätverksstyrning är ett forskningsområde inom policyanalys och utvärderingsforskning som bl.a. 

studerar vad som karakteriserar olika typer av samverkan och styrning genom nätverk och 

effektiviteten i nätverksstyrning. I kapitlet uppmärksammas en del av denna forskning som 

bedöms relevant för utvärderingen av UVTS. I det efterföljande avsnittet beskrivs Sveriges 

kommuner och landstings (idag SKRs) modell för medborgardialog i komplexa frågor som 

används för att analysera nätverkssamverkan inom UVTS där konflikter finns eller kan uppstå. 

Avslutningsvis beskrivs tre ideal för konflikthantering i medborgardialog som också används för 

att beskriva vad som kännetecknar förekommande samverkan och i analysen av samverkan. 

3.1. Nätverksstyrning  
Sorensen och Torfing (2009, 236) definierar, fritt översatt och förenklat uttryckt, styrning genom 

nätverk som när: 

Ömsesidigt beroende aktörer från stat, marknad och civilsamhälle samverkar genom  
konfliktfyllda förhandlingar inom ett institutionellt ramverk av regler, normer, delad kunskap 
och sociala föreställningar; styrningen genom nätverk innebär en form av självreglerad 
policyskapande i skuggan av hierarki som bidrar till allmänna värden i vid mening och som 
uppfattas relevant av en stor del av befolkningen. 

Definitionen visar på flera egenskaper och kännetecken där alla inte behöver vara uppfyllda för 

att man ska kunna beteckna aktörssamverkan som nätverksstyrning. Utifrån en sådan generell 

definition kan nätverksstyrning (eller styrningsnätverk) förekomma i många olika former och på 

olika nivåer. Nätverk för styrning kan tillskapas uppifrån eller underifrån, vara intra- eller 

interorganisatoriska, fasta eller lösa, sektorsspecifika eller breda. De kan gå under beteckningar 

som partnerskap, strategisk styrgrupp, referens- eller rådgivningsgrupp (Sorensen and Torfing 

2009). Flera av de samverkansgrupper som inrättats inom UVTS kan beskrivas som former av 

nätverksstyrning, samverkan mellan aktörer för styrning och koordinering av trygghetsskapande 

och brottsförebyggande insatser. 

Sorensen & Torfing (2009) har också utvecklat sex kriterier för att beskriva vad som 

kännetecknar effektiv nätverksstyrning. Med effektiv nätverksstyrning avses, förenklat uttryckt, 

att samverkansparterna först diskuterat sig fram till en klar beskrivning och förståelse av 

problemen som nätverket ska hantera och att de tillsammans identifierat möjliga lösningar. 

Nätverket har enats om åtgärder som alla kan ställa sig bakom. När det finns en samsyn kring 

åtgärderna genomförs dessa och om det finns behov av att anpassa åtgärderna efter förändrade 

förutsättningar beslutar nätverket att göra förändringar. Här finns , som vi kan se, stora likheter i 

beskrivningen av vad som krävs för fungerande samverkan för att motverka social oro (Lindblom, 

2013). 

Två andra forskare, Provan & Milward (2001), har utvecklat kriterier för att utvärdera 

effektiviteten i serviceinriktade nätverk (service-delivery networks) på kommunnivå, 

nätverksnivå och nivån medverkande organisationer. På nätverksnivå föreslås bl.a. följande 

kriterier användas för att beskriva effektiva serviceinriktade nätverk: att medlemmar i nätverket 

ökar, att nätverket tillhandahåller olika former av service, att inget dubbelservicearbete 

förekommer, att det finns starka relationer, att det inrättas ett administrativt nätverksorgan, att 

de sker en koordinering av service. 

Gemensamt för definitioner av nätverksstyrning, effektiv nätverksstyrning och effektiva 

serviceinriktade nätverk är att det finns eller skapas förutsättningar för samordnat handlande och 

för det behövs bl.a. en gemensam förståelse av problemen/utmaningarna, att tillitsrelationer 
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byggs/stärks mellan samverkansparterna och att det finns en förändringsberedskap och 

flexibilitet i nätverksarbetet. Ofta finns uttalade eller outtalade intressekonflikter som framträder 

i samverkan. Dessa kan bottna i skilda problemuppfattningar, personliga motsättningar eller 

annat och måste hanteras för att samverkan ska kunna bidra till trygghet och motverka social oro. 

I nästa avsnitt uppmärksammas och diskuteras just en modell för detta. Men först 

uppmärksammas att när samverkansorgan och nätverksstyrning införs eller stärks behöver deras 

roll i den representativa demokratin klargöras (Hertting & Kugelberg 2017). 

De organ för nätverksstyrning/-samverkan som inrättats av UVTS aktualiserar ett behov av att de 

styrande förtydligar hur de avser att relationen ska se ut mellan dessa organ och den 

representativa demokratin. Detta är viktigt för att förstå vilken roll som samverkan mellan skola, 

socialtjänst, Gator och parker, polisen, det lokala näringslivet och civilsamhällets organisationer 

och medborgare ska ha i den representativa demokratin. Det är också viktigt för att medborgare 

ska kunna påverka och utkräva ansvar för kommunens trygghetsskapande och brottsföre-

byggande politik i och mellan valen.  

Klijn och Skelcher (2007) har identifierat fyra sätt att beskriva relationen mellan representativ 

demokrati å ena sidan och nätverksstyrning och deltagardemokratiska arrangemang å den andra. 

Utifrån dessa fyra sätt kan man analysera relationen mellan UVTS och beslutsfattandet i Umeå 

kommun och också använda dem för att diskutera behov av förändringar. En inkompatibel eller 

oförenlig relation innebär att nätverksstyrning och deltagardemokratiska arrangemang 

undergräver den representativa demokratin. I kontrast innebär en komplementär relation att 

nätverksstyrning och deltagardemokratiska institutioner bidrar till att fler kanaler öppnas och att 

mer kunskap och erfarenhet kan tillvaratas i centralt beslutsfattande (dvs. till ”input-legitimitet”) 

eller till att stödja uppifrån implementering av beslut och policyer (dvs. till ”output-legitimitet”). 

En transformativ relation innebär antingen att en förändring av den representativa demokratins 

beslutsfattande kan uppfattas som något önskvärt (av medborgare som tycker att etablerade 

demokratiska institutioner behöver utvecklas) alternativt som ett hot (av medborgare som inte 

vill se någon förändring). En instrumentell relation slutligen betraktas av författarna utifrån ett 

top-down-perspektiv och beskrivs som att nätverksstyrning och deltagardemokratiska 

arrangemang ökar de valda beslutsfattarnas resurser och kapacitet för att kunna implementera 

sina policyer. Den instrumentella relationen har en del gemensamt med den transformativa 

relationen (output-legitimitet). Vilken relation har och bör olika former av nätverksstyrning/-

samverkan inom UVTS ha till den representativa demokratin? 

Vad som inte uppmärksammas tillräckligt i den refererade nätverksforskningen, i metodhand-

boken för samverkan mot social oro och i metoden EST är hur konflikter kan förstås och hanteras 

i nätverk och samverkansgrupper. 

3.2 Modell för medborgardialog i komplexa frågor 
SKL (idag SKR) har erfarenheter av ett långvarigt arbete med medborgardialog i komplexa frågor, 

där det ingår att hantera intressekonflikter och lösa fastlåsta positioner (SKL, 2019). Att ta vara 

på erfarenheter från detta arbete är relevant för utvärderingen av UVTS och trygghetsskapande 

och brottsförebyggande arbete generellt. Det är särskilt viktigt att få kunskap om hur man kan 

förstå utmaningar på olika sätt och förebygga/hantera konflikter om medborgare och organisa-

tioner i civilsamhället ska kunna involveras i det förebyggande arbetet. 

SKL har sedan 2010, i samarbete med 15 kommuner, arbetat med medborgardialog i komplexa 

frågor. I ett nyligen avslutat utvecklingsprojekt redovisar SKL ett antal vägledande principer för 

detta arbete och presenterar också en modell för medborgardialog i komplexa frågor.  



17 
 

SKL tar utgångspunkt i de senaste decenniernas samhällsförändring som lett till nya utmaningar 

och förändrat förutsättningarna för hur dagens utmaningar kan hanteras. Dagens förutsättningar 

uttrycks inledningsvis på följande sätt: 

Förändringar för kommuner kommer ur globala megatrender som globalisering, migration, 

urbanisering, individualisering och teknisk utveckling/digitalisering. Sammantaget brukar 

dessa förändringar beskrivas som att vi allt mer präglas av nätverkssamhället. Det kräver nya 

sätt att hantera de utmaningar som kommuner ställs inför. Utmaningar som allt oftare präglas 

av komplexitet och därför kräver att de som är påverkade är med i arbetet för att de ska kunna 

hanteras på ett social hållbart sätt. (SKL 2019, sid 6) 

I rapporten argumenteras för att konflikter, öppna eller dolda, måste lyftas fram och beaktas. Att 

hitta sätt att möta och hantera konflikter har alltid varit viktigt, men har blivit viktigare när 

frågorna som idag är mer komplexa. Konflikter måste uppmärksammas och hanteras tidigt om de 

inte ska hindra arbetet med komplexa frågor: 

Svårigheten i att hantera komplexa frågor har ofta resulterat i att konflikter har utvecklas. Om 

en fråga har existerat länge utan att en acceptabel lösning har nåtts är det också troligt att 

risken ökat att de inblandade aktörerna har blivit allt mer låsta i sina positioner. Konflikter 

som inte hanteras kan leda till verklig skada, såväl psykiskt som fysiskt eller materiellt och blir 

därmed destruktiva. För att undvika att konflikten blir skadlig är det viktigt att vara 

uppmärksam på tecken som indikerar att en fråga kan utvecklas till en konflikt. Med hjälp av 

konfliktlinjen kan handlingar synliggöras, ju tidigare en fråga hanteras desto mindre blir 

skadorna. Människor som befinner sig i en konflikt kämpar hårdare för att vinna konflikten 

och får då allt svårare att se nyanser och andra lösningar än ”sin” som acceptabla. För att 

hantera en konflikt krävs således ett arbete som kan skapa en ökad öppenhet och interaktivitet 

hos de inblandade. (SKL 2019, sid 9)  

SKL har utifrån erfarenheter från utvecklingsarbetet tagit fram ett antal principer för 

medborgardialog i komplexa frågor. En första princip är att ”Öppna upp” som innebär att man 

börjar med att ägna tid till att förstå frågans komplexitet och att den inte förenklas och snävas in 

från början, vilket tar tid och kräver mod. Att öppna upp en fråga innebär samtidigt att kommunen 

”släpper på kontrollen och privilegiet att formulera problemet men det är nödvändigt” (sid 13). 

Fler aktörer behöver också medverka i att formulera problemet och hur det kan hanteras. 

Kommunerna behöver därför utveckla ett ”inkluderande arbetssätt” som är en av principerna. De 

som medverkar i det inkluderande arbetssättet ska också behandlas likvärdigt. En princip är 

därför ”neutralitet” som innebär att de som håller i medborgardialogen måste agera så att de kan 

uppfattas opartiska, vilket kräver träning och viss utbildning. 

Målet med medborgardialogen är att hjälpa deltagarna skapa förståelse för de andras 

perspektiv så att en framkomlig väg kan bli synlig. Medborgardialogens roll är således att 

skapa tydlighet och öppenhet för deltagarna, för sig själva och för andra. Processen skapar 

dessutom relationer mellan de inblandade i samtalen vilket i sig skapar förståelse och 

förtroende. (SKL 2019, sid 13)  

Enligt SKLs modell inleds en medborgardialog i komplexa frågor med ett förberedande arbete där 

processen som väntar förankras i den politiska ledningen och förvaltningen. Kommunen behöver 

ställa in sig på att vara transparent och lyfta fram motstridiga perspektiv och målkonflikter. En 

kontextanalys behöver också göras där problemet/problemsituationen beskrivs utifrån det som 

är känt där också vilka som är inblandade och vad som gjorts tidigare beskrivs vilket ger en 

indikation på vilka som behöver involveras. I förberedelserna ingår också att utse en arbetsgrupp 

som har ansvar för att utforma och leda processen och samtalen. Nästa steg är perspektiv-

insamling, som innefattar att genomföra samtal med alla involverade och berörda parter (inom 

kommunen och andra aktörer) kring frågan. Perspektivinsamlingen syftar till att ge en mångsidig 
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bild av frågan. Efter dessa två steg inleds arbetet med att utforma den fortsatta processen. Detta 

steg i processen är det ofta en mindre grupp som samlas kring. Vilka möten som behövs bestäms 

av frågans karaktär och resultatet av perspektivinsamlingen. Därefter genomförs dessa möten där 

förslag/ åtgärder arbetas fram och som sedan beslutas av de folkvalda. Modellen kan beskrivas 

som ett sätt att bereda och förförankra beslut genom medborgardialog och som bidrar till 

engagemang, delaktighet och skapar legitimitet för de beslut om prioriteringar som fattas av de 

folkvalda (se avsnitt 3.1). 

3.3 Tre ideal för konflikthantering i medborgardialog och nätverksstyrning  
Det kan finnas olika sätt att se på de utmaningar som nätverksaktörer har att hantera och det kan 

därför finnas olika uppfattningar om åtgärders relevans eftersom problem och lösningar är 

kopplade till varandra. Det kan även finnas öppna eller dolda intressekonflikter som måste 

hanteras. Den som leder samverkansprocessen måste ha en idé om och beredskap för vad som 

rimligtvis kan uppnås med dialogen. Tre teorier eller ideal för konflikthantering i medborgar-

dialoger kan användas för att förstå förutsättningarna för konflikthanteringen och vad som kan 

uppnås med dialogen. Här uppmärksammas tre teorier eller ideal för hur medborgardialoger kan 

hantera intressekonflikter: konsensusidealet, det agonistiska idealet och det mobiliserande 

idealet (Hellquist och Westin 2019). Dessa ideal visar olika sätt att förstå förutsättningar för 

konflikthantering och vad som kan uppnås med medborgardialog och samverkan vilka kan 

användas i diskussioner om hur UVTS kan utvecklas. 

3.3.1 Konsensusidealet 
Det första idealet, konsensusidealet för konflikthantering, utgår från Habermas teorier om 

kommunikativ rationalitet och samtalsdemokrati (Habermas 2006). Teorierna bygger på att det 

går att kommunicera sig fram till rationella lösningar på samhällsproblem genom informerade 

samtal. Det går om man fokusera på sakargument och kommunicera dessa i forum där det skapats 

ett samtalsklimat som är öppet, tillåtande och som neutraliserar maktförhållanden. I sådana 

forum kan konflikter och orättvisa maktskillnader överbryggas och det går att nå en samsyn 

(konsensus) kring den mest rationella lösningen på ett samhällsproblem. Denna teori och 

samtalsetik ligger till grund för så kallad kommunikativ planeringsteori (exempelvis Healey 1997; 

Forester 1999). SKL:s projekt om medborgardialog är ett exempel på hur detta ideal fått 

genomslag i Sverige. Hellquist och Westin (2019) definierar konsensusidealet för legitim 

konflikthantering i medborgardialog som ”deliberation [läs informerade samtal] som uppfyller de 

diskursetiska kraven och upplöser konflikter genom konsensus”.  

3.3.2 Agonistiska idealet 
Bland annat Mouffe (2005), en annan demokratiforskare, har utvecklat det agonistiska idealt för 

konflikthantering som tar utgångspunkt i en kritik av konsensusidealet. Mouffe ifrågasätter 

möjligheten att nå konsensus p.g.a. ojämna maktförhållanden och menar att konflikter utgör en 

grundläggande förutsättning för demokratin och något som man därför alltid måste utgå från. 

Istället för att eftersträva konsensus bör man synliggöra konflikter och erkänna att man har rätt 

att ha motstridiga uppfattningar om samhällsproblem och hur de bäst kan hanteras. En fredlig 

agonism innebär att aktörer med motstridiga intressen eller uppfattningar möts för att diskutera 

sig fram till beslut/överenskommelser som kan accepteras och respekteras av parterna. Det 

måste också finnas återkommande möjligheter att ifrågasätta och revidera beslutet/överens-

kommelsen. Hellquist och Westin har omsatt fredlig agonism till medborgardialogens praktik och 

definierar det agonistiska idealet för legitim konflikthantering genom medborgardialog som 

”upprättande av en arena för fredlig konflikt mellan ståndpunkter, där konsensus inte eftersträvas 

men motsättningar tillfälligt kan hanteras med beslutsformer som deltagarna accepterar”. 
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3.3.3 Mobiliserande idealet 
Det mobiliserande idealt för konflikthantering kombinerar konsensusidealet och det agonistiska 

idealet. Dryzek (2000), som lagt grunden för detta ideal, delar mycket av Habermas syn på 

demokrati, men menar bl.a. att den ideala samtalssituationen, kravet på jämlikt deltagande och 

konsensus inte alltid kan uppnås i praktiken. Mouffes avvisande av konsensus tycker Dryzek dock 

blir fel eftersom den demokrati som hon argumenterar för kräver att olika grupper i samhället 

internt når konsensus om vilken kurs man ska välja för att därefter möta andra grupper med 

andra perspektiv för att komma fram till kompromisslösningar som kan accepteras. Utifrån 

Dryzek och andra forskare som kombinerar de två första idealen identifierar Hellquist och Westin 

ett tredje ideal för konflikthantering som fokuserar på att stärka en viss grupp. Det mobiliserande 

idealet för legitim konflikthantering i medborgardialog definieras som att ”genom ökad samsyn 

möjliggöra för en viss grupp eller diskurs att stärka sin position i förhållande andra grupper eller 

diskurser”. 

Inom planeringsforskning och i den senaste Demokratiutredningen (2016) argumenteras också 

för att medborgardialoger, om de utformas och genomförs på ett genomtänkt och välplanerat sätt, 

kan bidra till att beslut som fattas mellan valen får en bättre förankring och legitimitet. Vidare kan 

intressekonflikter eller missnöjesyttringar dämpas när politiska beslut ska genomföras. 

Dessa tre ideal för konflikthantering i medborgardialog och den refererade forskningen i kapitel 

2 och 3 används i analys och tolkning av samverkan, men innan dess beskrivs utvärderingens syfte 

och upplägg lite närmare i nästa kapitel.  
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4. Utvärderingens syfte, upplägg, metod och material 
4.1 Syfte och utvärderingsfrågor 
Syftet är att undersöka värdet och effekter av lokalt trygghetsskapande/brottsförebyggande 

arbete som sker i samverkan mellan kommunen, (kommun)polis och andra aktörer inom ramen 

för Umeå växer - tryggt och säkert.  

1. Vad kännetecknar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som görs i 

samverkan mellan kommunpolis/andra poliser och kommunens brottsförebyggande samordn-

are/andra aktörer riktat till de nordöstra stadsdelarna?  

2. Vad kännetecknar skolans arbete i samverkan med andra aktörer för att hantera hot, våld och 

skapa trygghet i skolan, inklusive att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i 

skolan? 

3. Vad är relevansen, värdet och effekterna av detta arbete och av samverkan? 

Utvärderingen eftersträvar att presentera en mångsidig och rättvisande bild av UVTS och 

skolornas arbete utifrån syfte och frågor som kan användas av de som arbetar med dessa frågor 

på olika nivåer inom kommunen och andra aktörer som medverkat i UVTS eller som berörs av 

satsningen. Vår förhoppning är att utvärderingen ska komma till användning som underlag i 

diskussion om hur UVTS kan utvecklas och i annat lokalt trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbete. 

 

4.2 Utvärderingens utgångspunkter 
Utvärderingen utgår från intentionerna med UVTS och dess teoretiska utgångspunkter i 

rutinaktivitetsteorin3 och att åtgärderna ska inriktas mot situationell och social brottsprevention. 

Utvärderingen baseras också på annan relevant forskning (se kapitel 2 och 3 i den här rapporten 

och delrapporten), samt utvärderingsforskning. 

4.2.1 Centrala begrepp 
Relevans används i rapporten för att beskriva och bedöma om ett trygghets- och brottsföre-

byggande arbete är ändamålsenligt utifrån tre typer av ändamålsenlighet. Ett arbete (insatser) 

bedöms relevant/ändamålsenligt om det a. baseras på kunskap, b. är logiskt kopplat till en viss 

problemsyn/-beskrivning eller c. logiskt kopplat till specifika mål:  

a. Ett arbete (insatser) bedöms relevant om det utgår från otrygghets-/brottsstatistik, 

brottspreventiv teori/forskning, annan teori/forskning eller erfarenhetsbaserad kunskap. 

b. Ett arbete (insatser) tolkas som relevant om arbetet utgår från en viss problemsyn/-

beskrivning och om det är logiskt kopplat till den problembeskrivningen (problemrelevant). Med 

en annan problembeskrivning framstår andra insatser mer relevanta.  

c. Ett arbete (insatser) som syftar till att uppnå uttalade mål framstår relevant om arbetet är 

logiskt kopplat till målen (målrelevant). Ett målinriktat arbete kan inriktas mot statens, 

                                                             
3 Kortfattat säger teorin att för att ett brott ska kunna inträffa krävs att det i tid och rum finns tre 

samverkande faktorer: (1)ett mål/objekt, (2)en motiverad gärningsperson, (3)avsaknad av kapabla väktare 

som kan förhindra brott. Teorin kan användas för att identifiera tre orsakskategorier till brott som i sin tur 

kan användas för att utveckla åtgärder. T.ex. kan föräldravandringar på stan ”skapa kapabla väktare” som 

bidra till trygghet och motverkar brott. Teorin baseras också på antagandet att en individs (eller grupps) 

aktiviteter och vardagliga vanor är rutinartade och återkommande. För en utförligare beskrivning av och 

referenser till teorin se delrapporten. Det bör nämnas att en del beteendevetenskapliga forskare anser att 

rutinaktivitetsteorin är otillräcklig eller problematisk eftersom teorin, enligt dessa forskare, förbiser sociala 

och ekonomiska faktorer som konstituerar bakomliggande orsaker till brottsligheten. 
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kommunens, polisens eller andra aktörers mål. Det innebär att ett visst arbete kan vara relevant 

för några mål men inte alls eller bara delvis för att uppnå andra mål.  

 

Att ett brottsförebyggande arbete bedöms som relevant behöver inte innebära att det är effektivt. 

För att t.ex. ett kunskapsbaserat arbete ska vara effektivt krävs också att det genomförs där behov 

och förutsättningar finns, på rätt sätt och i tillräcklig omfattning. 

 

Värdet av trygghets-/brottsförebyggande arbetet används i rapporten för att beskriva hur aktörer 

upplever värdet och betydelsen av UVTS, specifika insatser/åtgärder och av samverkan.  

 

Effekter av trygghets-/brottsförebyggande arbete (insatser) syftar i rapporten på effekter i vid 

mening och inkluderar förändringar i t.ex. insikter, rutiner, strukturer, beteende, skadegörelse 

eller hot mot personal. Effekter avser inte kausala samband.  

 

4.3 Utvärderingens uppläggning 
Utvärderingen är utformad som en målinriktad process- och effektutvärdering med intressent-

perspektiv. Målperspektivet innebär att kommunens intentioner med UVTS utgör en central 

utgångspunkt. Målen för UVTS och hur projektansvariga på kommunen antar att olika insatser ska 

leda till önskade effekter används för att identifiera vilka effekter som fokuseras i utvärderingen. 

Även indirekta eller ej avsedda effekter undersöks. Intressentperspektivet innebär att UVTS 

genomförande och effekter undersöks utifrån de medverkande aktörernas erfarenheter samt 

några ej deltagande men berörda intressenters erfarenheter.  

Hur UVTS är tänkt att fungera och utsikterna att uppnå målen för satsningen utvärderas i form av 

en programteoriutvärdering. Hur programansvariga antar att målen och önskade effekter ska 

uppnås beskrivs först i form av UVTS programteori (se delrapporten och nästa kapitel). Därefter 

bedöms programteorins konsistens, om insatser är logiskt kopplade till mål och önskade effekter 

och om den har stöd brottspreventiv forskning. Programteoriutvärderingen har redovisats i 

delrapporten och sammanfattas i nästa kapitel. 

En process- och effektutvärdering genomförs av fem samverkansorgan/-grupper (kapitel 6) och 

två skolors samverkan kring trygghet och säkerhet (kapitel 7), samt de insatser som samverkan 

initierat.  

4.3.1 De undersökta skolorna 
Två av högstadieskolorna i de nordöstra stadsdelarna har valts ut och undersökts i utvärderingen. 

Ersängsskolan har elever i årkurserna 7-9 medan Ålidhemsskolan har elever från årkurs 6-9. 

Läsåret 2018/19 hade, enligt Skolverkets statistik4, 40% av Ersängsskolans elever utländsk 

bakgrund och läsåret 2020/21 var andelen 57%. Motsvarande andelar för Ålidhemsskolans elever 

var 35%(18/19) respektive 42% (20/21) och för hela Umeå kommun 14% båda läsåren. Läsåret 

2018/19 hade 40% av elevernas föräldrar på Ersängsskolan eftergymnasial utbildning och läsåret 

20/21 var andelen endast 27%. Motsvarande andelar av föräldrar med eftergymnasialutbildning 

på Ålidhemsskolan var 67% läsåret 2018/19 och 65% läsåret 2020/21 och för hela Umeå 

kommun 73 respektive 74%. Förutsättningarna för skolframgång var och är, indikerat på detta 

sätt och som framgår av beskrivningar av socioekonomiska och hälsorelaterade faktorer som 

beskrivs på andra ställen i rapporten, betydligt sämre på Ersängsskolan och något sämre på 

Ålidhemsskolan jämfört med Umeå kommun i stort. 

                                                             
4Skolverket har analyserat familjebakgrundens och invandringens betydelse för skolresultat i Sverige. 
https://www.skolverket.se/getFile?file=3927, https://www.skolverket.se/getFile?file=3604 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3927
https://www.skolverket.se/getFile?file=3604
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4.4 Datainsamling, material och analyser 

4.4.1 Datainsamling och material  
Olika material har samlats in för analys av UVTS och lokalt brottsförebyggande och trygghets-

skapande arbete i Umeå. Det insamlade materialet omfattar policydokument, minnes-

anteckningar, protokoll, presentationer, uppföljningar, trygghets- och brottsstatistik, 

anteckningar och bandupptagningar från samverkansmöten, nyhets- och debattartiklar, samt 

intervjuer med 56 deltagare i UVTS och skolans trygghetsarbete (Bilaga 2). Två företrädare för 

ideella organisationer som berörts av men inte deltagit i UVTS har också intervjuats. Sammantaget 

har 70 intervjuer gjorts (elva personer har intervjuats två gånger och processledaren fyra gånger).  

4.4.2 Analyser av UVTS och skolans trygghetsarbete 
Analyser av UVTS och skolans trygghetsarbete genomförs som en riktad innehållsanalys (directed 

content analysis, Hsieh & Shannon, 2005) med utgångspunkt i utvärderingsfrågor och centrala 

begrepp. Innehållsanalysen omfattar två tolkningsnivåer (first and second-level interpretation 

Yanow, 2000). Den första nivån utgörs av de tolkningar som aktörerna gör av relevans, värde och 

effekter av aktiviteter, insatser och samverkan. Den andra tolkningsnivån, som görs av forskarna, 

bygger vidare på aktörernas tolkningar och kunskap om trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbete och samverkan. Här söks efter förändringar och mönster i det samlade 

materialet. 

Effekter av UVTS, genomförda insatser och samverkan beskrivs och analyseras utifrån: 

- vilka aktörer som deltagit och deras erfarenheter 

- på vilken nivå samverkan skett 

- insatsers och samverkans innehåll, omfattning och varaktighet 

- genomförda insatsers och samverkans relevans, värde och effekter (önskade och andra effekter) 

- kunskap om brottsprevention, samverkan, nätverksstyrning, medborgardialog i komplexa 

frågor (kapitel 2 och 3) 

Om samverkan resulterat i en kollektiv kapacitet och handlingsberedskap undersöks också. När 

olika aktörer återkommande och på ett strukturerat sätt samverkar tolkas detta som uppbyggnad 

av institutionellt kapital (Khakee 2002), dvs. som en kollektiv handlingsberedskap- och förmåga 

att tillsammans hantera och förebygga brott och skapa trygghet i stadsdelar och miljöer.  
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5. Umeå växer tryggt och säkert 
En beskrivning och analys av hur UVTS är tänkt att fungera och utsikterna att lyckas med 

intentionerna har gjorts i form av en programteoriutvärdering som redovisas i delrapporten. En 

programteoriutvärdering synliggör och analyserar de antaganden som ett program, i detta fall 

UVTS, baseras på. Med programteori menas de antaganden som programmakare, i detta fall 

initiativtagarna till UVTS, utgår från när de planerar åtgärder för att uppnå önskade mål och 

effekter. Nedan sammanfattas programteorianalysen. 

5.1 Hur UVTS i stort var tänkt att fungera 
Av figuren framgår att målen för och de önskade effekterna av UVTS antas uppnås om en 

ändamålsenlig organisationsstruktur införs och om det som görs idag och fungerar för att 

”Motverka kriminalitet och droger”, ”Utanförskap och social marginalisering”, ”Stärka föräldrar”, 

”Meningsfull fritid” och ”Stärka samverkan” fortsätter göras tillsammans med kompletterande 

insatser/åtgärder som utvecklas inom UVTS. För att målen ska uppnås måste polisen också 

fortsätta prioritera sitt polisarbete i områdena. Insatser inom UVTS fem temaområden/ 

problemområden antas då bidra till att de tre målen för UVTS uppnås. Observera att ett flertal 

insatser markeras med en stjärna i figuren (*) vilket innebär att insatsen förväntas leda till en 

anpassning, förstärkning av existerande insatser eller till att nya insatser utvecklas. Om och i så 

fall vilka dessa blir bestäms i ett senare skede. Efter att UVTS inleddes har aktivitetsplanen 

reviderats vid flera tillfällen. Vissa insatser har avslutats medan andra inte kommit igång och då 

tagits bort från aktivitetsplanen. I figuren beskrivs hur UVTS var tänkt att fungera i april 2019 

(Umeå kommun 2019). Vad som görs ”idag” och fungerar och de fem problemområdena 

identifierades i början av UVTS under några hearings och dialogmöten. Problemområdena har 

använts av styrgruppen och processledaren för att utveckla och organisera insatserna och 

kommunicera vad som görs inom UVTS internt och externt.  
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Öka tryggheten i de 

nordöstra stadsdelarna 

 

Minska brottsligheten i de 

nordöstra stadsdelarna 

 

Minska tendenser till social oro 

i de nordöstra stadsdelarna 

 

…det som fungerar fortsätter 

göras för att motverka kriminalitet 

och droger: 

 
Om följande görs i UVTS: 

1a polisen följer individer i 

nätverk* 

1b socialtjänsten kartlägger 

individer, deras umgänge mm* 

1c SSPF vidareutvecklas/införs * 

1d  behov av sociala insatsgrupper 

undersöks*  

1e tillämpning av 

medlingsärenden mellan polis och 

kommun ses över * 

… det som fungerar fortsätter 

göras för att förebygga 

utanförskap: 

 
Om följande görs i UVTS: 

2a utveckla den fysiska utemiljön 

på Ersboda, Ålidhem och 

Mariehem i samverkan med olika 

aktörer * 

2b genomföra mediaanalys* 

2c införa ”Huskurage” i Bostadens 

fastigheter 

2d bjuda in näringslivet att delta i 

UVTS * 

2e införa Människan bakom 

uniformen 

2f samverka kring feriearbetare 

(mellan VIVA, socialtjänsten, 

Bostaden, Fritid)             

… det som fungerar fortsätter 

göras för att  

stärka föräldrar: 

 
Om följande görs i UVTS: 

3a Undersöka intresset för 

mammavandring * 

3b polis och socialtjänst deltar i 

föräldramöten 

3c undersöka/erbjuda 

föreningslivskunskap för 

föräldrar * 

3d insatser för att stärka 

föräldrars etablering på 

arbetsmarknaden * 

3e utveckla föräldraskapsstöd 

tillsammans med Rädda barnen 

3f införa metoden föräldrarådslag 

… det som fungerar fortsätter 

göras för att  

skapa förutsättningar för 

meningsfull fritid: 
 

Om följande görs i UVTS: 

4a upprätta avtal för 

relationsskapande personal 

från fritid att arbeta i skolan  

4b öppna ny mötesplats för 17-

25-åringar i Ersboda Folkets 

hus 

4c bjuda in civila samhället att 

delta i UVTS 

… det som fungerar fortsätter 

göras för att  

stärka och utveckla 

samverkan: 
 

Om följande görs i UVTS: 

5a översyn av dagens 

samverkansformer* 

5b utreda möjligheterna att 

erbjuda bemötandeutbildning 

för personal som möter 

ungdomar i riskmiljöer* 

5c införa metoden effektiv 

samordning för trygghet 

(EST): bl.a. mäta 

trygghetsläget varje månad * 

 

Målen för UVTS 

*= åtgärder vidtas vid behov 

Om en lämplig struktur inrättas i förvaltningen för ett systematiskt arbete med UVTS och om… (2019-04-26) 



25 
 

5.2 Hur UVTS förändras hösten 2020 
UVTS har från hösten 2020, som redan nämnts, växlats upp och fått högre prioritet genom att 

integreras i ett av kommunens långsiktiga mål: ”Umeå ska växa hållbart utan några utsatta 

områden” (mål 2). Umebrås styrgrupp rekommenderade och kommunstyrelsen beslutade 

därefter att utveckla UVTS vilket kan ses som en övergång från ett tidsbegränsat uppdrag/projekt 

till ett mer långsiktigt kommunalt uppdrag. I samband med detta ersattes UVTS fem fokus-

områden med två fokusområden: ”Krafttag mot narkotika” och att ”Motverka segregation/ 

förebygga utanförskap”.  

I bilaga 1 redovisas fler viktiga händelser i genomförandet av UVTS och utvärderingen från start 

hösten 2017 fram till våren 2021.  

5.3 Trygghets- och brottsutvecklingen i Umeå kommun och i stadsdelarna 

Ersboda och Ålidhem 2018-2020 

I tabell 1 och 2 sammanfattas den statistik som vi kunnat gräva fram och sammanställa från olika 

källor över trygghets- och brottsutvecklingen de tre senaste åren i Umeå kommun och 

stadsdelarna Ersboda och Ålidhem. Det första man kan läsa ut av statistiken är att problemen i 

Umeå kommun jämfört med riket framstår mindre på de mått som vi hämtat från Nationella 

Trygghetsundersökningen och Öppna jämförelser. Det andra som går att läsa ut är att trygghets- 

och brottsläget i de flesta fall är något sämre i de två bostadsområden jämfört med Umeå kommun 

i stort. Det tredje som vi kan se är att det inte finns en tydlig positiv eller negativ trend på vare sig 

kommunnivå eller i de två bostadsområdena. De är istället så att flera mått på trygghet och brott 

förändras i såväl positiv riktning (grön pil) som negativ riktning (röd pil). Det fjärde som kan 

utläsas är att det är en högre andel flickor än pojkar som är otrygga när de går hem på kvällen 

men också att det är en lägre andel flickor på Ersboda och Ålidhem som känner sig otrygga på 

kvällstid jämfört med kommunen i stort. Projektet Rättighetsvandring visar, för det femte, att 

olika grupper upplever olika platser som trygga respektive otrygga. Ur ett etnicitetsperspektiv 

upplevs exempelvis många platser och sammanhang i det offentliga rummet i Umeå som otrygga 

medan t.ex. kulturhuset Klossen på Ålidhem och gamla bibliotekskaféet upplevs som trygga 

platser (https://rättighetsvandring.se).  

Denna sammanställning över trygghets- och brottsutvecklingen kan framförallt ses som en grov 

indikation på trygghets- och brottsläget och hur det förändras över tid. Det bör beaktas att det 

finns många osäkerheter och svagheter i statistiken. Svarsfrekvensen återges bara i enstaka fall 

och då på kommunnivå och säger då inget om en redovisad förändring i ett bostadsområde 

avspeglar en faktisk förändring. Umebrå har gjort en bortfallsanalys av svaren i Unga 2018 och 

2020 som visar att det finns förklaringar till förändringar i svarsfrekvens i båda skolorna. ”En stor 

förklaring till Ersängsskolans lägre svarsfrekvens är att vi 2020 saknar en klass 8, något som 

motsvarar ungefär minskningen från 2018. Motsvarande gäller för Ålidhemsskolan för 2018 där 

vi saknade en åk 7 och en åk 8, vilket motsvarar cirka 30 procent av skolans ungdomar. De andra 

klasserna låg alltså på en mycket hög nivå” (mejlsvar från Umebrå). Om de som svarat på enkäten 

de år med lägre svarsfrekvens är representativa för skolorna har inte undersökts. Det går därför 

inte att veta om de redovisade förändringarna i trygghet i tabellen indikerar faktiska förändringar. 

Tabellerna ger med andra ord en sammansatt bild över hur trygghets- och brottsläget förändrats 

under den period som UVTS genomförts. 

 

https://rättighetsvandring.se/
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Tabell 1. Undersökningar av trygghetsläget i Umeå kommun och stadsdelarna Ersboda och Ålidhem 2018, 2019 och 2020 (i procent). 

 Umeå kommun Ersboda  Ålidhem 
 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
Unga-enkäten* Känner sig trygg när man går 
hem kvällstid (alla) 
pojkar 
flickor 
Trygg i skolan (alla) 

73,7 
 
93 
56 
93 

 73,6 
 
92   
55 
93 

73,4 
 
83,6 
63 
93,4 

 77,5  
 
91,7 
61 
93,3 

74 
 
90,5 
55,4 
95,8 

 75 
 
89,3  
57,9 
91,8  

AB Bostadens trivselsindex 
 

81,6 82,3 
  

82,4 72,1 74,2 76,8 76,4 76,4 79.9  

Orosanmälningar  
 

6,2 8,1  ? 13,4 19,8 
 

? 13,6 14,5  ? 

Rättighetsvandringar  
upplevd trygghet och otrygghet  

 Otrygga 
platser 

  Trygga 
platser 

  Trygga 
platser 

 

Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 
2017/18 och 2019/20 
Känner sig trygg i det egna bostadsområdet sena 
kvällar** 
Har inte valt en annan väg hem pga brott** 
Förtroende för:         
 -rättsväsendet*** 
- polisen*** 

 
 
82 (72) 
 
85 (77) 
 
57 (45) 
55 (46) 

  
 
80  
 
83   
 
61 
63  

      

Forskarstudie 2006/2020 
Mycket/ganska trygg kvällstid 
Litar på människor där du bor 
Mycket/ganska stort förtroende polisen 

(2006) 
77,3 
91,2 
72,4 

 
 
 
 

 
87,4  
93 
80,8  

(2006) 
74,8 
85 
65,6  

  
75,4 
82 
74,6  

(2006) 
67 
79,7 
64 

  
74,3  
77,8  
76,8  

Förklaringar: Siffror inom parentes avser riket. En förbättring i förhållande till föregående år >1% indikeras med grön pil och en försämring >1% 

med röd pil . * Svaren i Unga avser Ersängsskolan och Ålidhemsskolan och är en sammanslagning av svarsalternativen ”Ja, mycket trygg” och ”Ja, 

ganska trygg”. ** I NTU redovisas otryggheten i det egna bostadsområdet 2017/18 till 18% i Umeå vilket räknats om till att 82% känner sig trygga. 

”Valt en annan väg hem pga oro för brott” har räknats om till ”Har inte valt en annan väg hem”. *** Förtroende för” rättsväsendet som helhet” resp. 

för ”polisens sätt att bedriva sitt arbete ”  
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Tabell 2. Undersökningar av brottsutvecklingen i Umeå kommun, stadsdelarna Ersboda och Ålidhem 2018, 2019 och 2020: (Statistiken i 

Öppna jämförelser anges i procent och polisens statistik i antal). 

 Umeå kommun Ersboda Ålidhem 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Öppna jämförelser: 
1.anmälda våldsbrott/1000 
invånare 
2.anmäld skadegörelse/1000 
invånare 

 
8,2 (8,5) 
 
7,5(9,5) 

 
8,2(8,6) 
 
7,3(9,1) 

 
8,0(8,4) 
 
6,9(8,8) 

      

Polisens statistik 
Tillgreppsbrott 
 
Våldsbrott 
 
Våldtäkt utomhus 
 
Misshandel utomhus 0-14 år 
 
Misshandel utomhus över 15 

 
3154 
 
1430 
 
17 
 
29 
 
266 

 
2964  
 
1475   
 
6 
 
26  
 
246  

 
2565  
 
1483  
 
9  
 
41  
 
226  
 

 
150 
 
128 
 
8 

 
129  
 
110 
 
0  

 
163  
 
132  

 
192 
 
123 
 
2 

 
197  
 
129   
 
1  

 
150  
 
112  
 
1 

Förklaringar: Siffror inom parentes avser riket. En förbättring i förhållande till föregående år >1 % indikeras med grön pil och en försämring med 

röd pil.  

Källor: Sveriges kommuner och regioner (SKR) Öppna jämförelser – tabellbilagor; Polisens ”Lägesbild Brottsutveckling – Umeå kommun. Helår 2020 

i jämförelse med 2019 och 2018”. Presentation vid Umebrås styrgruppsmöte 2021-02-02.  
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6. Relevans, värde och effekter av insatser och samverkan  
I detta kapitel sammanfattas resultaten från utvärderingen av fem samverkansorgan inom UVTS 

och de insatser som initierats eller förstärkts genom dessa. Det första samverkansorganet är 

Utemiljögruppen, en samverkansgrupp för samordning av insatser i utemiljön på Ersboda och var 

också en av de första som initierades genom UVTS. Utbildningsprogrammet Människan bakom 

uniformen (MBU) är ett pågående samverkansprojekt mellan blåljuspersonal och fältgruppen i 

Umeå. Det tredje samverkansorganet, Trygga Ålidhems Centrum, är en samverkan för ökad 

trygghet i och kring Ålidhem centrum mellan handlare, fastighetsägaren, kommunen och polisen. 

Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är det fjärde samverkansorganet och Umebrås styrgrupp 

det femte och sista samverkansorganet. Två av samverkansorganen, MBU och EST, är inte unika 

för Umeå utan används i flera andra kommuner. Motsvarigheter till de övriga tre finns också i 

andra kommuner. Insatser i utemiljön på Ersboda och Trygga Ålidhem Centrum avser situationell 

brottsprevention medan de övriga samverkansorganen omfattar både situationell och social 

brottsprevention.  

6.1 Insatser i utemiljön på Ersboda 
Underlaget för utvärderingen av insatser i utemiljön på Ersboda är i huvudsak insamlat under 

våren och hösten 2019 då samverkansgruppen var igång. 

6.1.1 Bakgrund till insatser i utemiljön på Östra Ersboda 
Stadsdelen Ersboda byggdes successivt upp under sent 1970-tal och tidigt 90-tal. På västra 

Ersboda finns idag radhus och lägenhetsbebyggelse och på östra Ersboda främst två-

femvåningshyreshus (Ihrström och Thunstedt,  1997)5. Inom stadsdelen Ersboda finns bl.a. stora 

grönområden, affärer och ett Folkets hus. Stadsdelen kännetecknas idag av ett högre ohälsotal, en 

lägre förvärvsfrekvens, en högre andel utrikesfödda och en lägre andel högutbildade jämfört med 

kommunen i stort. I Umeå kommuns beskrivning av Ersboda och andra stadsdelar framhålls också 

att Ersboda har en högre relativ barnfattigdom, bra bussförbindelser och ett väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät (Umeå kommun 2020a). 

En startpunkt för arbetet med att förbättra utemiljön på Östra Ersboda var kommunens beslut att 

utveckla kommunens stadsdelar med början på Östra Ersboda 2017-18. En andra startpunkt var 

när kommunens bostadsföretag AB Bostaden i början av  2017 planerade för en avveckling av en 

basketplan eftersom det på platsen bland annat förekom öppen drogförsäljning. Det hade 

framförts hot mot Bostaden och avvecklingen förväntades därför möta protester. Fritids-

förvaltningen kallade därför till en dialog med ungdomar i området om de planerade 

förändringarna och för att undersöka vilka förändringar/ förbättringar som ungdomarna tyckte 

det fanns behov av. Det framkom bl.a. att många ungdomar (främst pojkar) länge önskat en 

konstgräsplan. AB Bostaden meddelade att de kunde anlägga en så kallad Kulan-anläggning som 

kompensation för avvecklingen av basketplanen. I september 2017 träffades representanter för 

AB Bostaden, Umeå Fritid och Umebrå för att diskutera och samordna de förändringar som de 

ansåg behövde göras i området. Parallellt arbetade Gator och Parker med den ovan nämnda 

satsningen på Ö Ersboda och lämnade också in en ansökan till Boverket för ekonomiskt stöd till 

att utveckla utemiljön. Efter dialog med Umebrå integrerades ett brottsförebyggande perspektiv 

i ansökan till Boverket. Behovet av åtgärder för att förbättra utemiljön beskrivs på följande sätt i 

ansökan till Boverket: 

                                                             

5^ Marlene Ihrström och Ola Thunstedt, "Här är Ersboda" (1997) ISBN 91-630-6278-X  

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ersboda#cite_ref-1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Special:Bokk%C3%A4llor/91-630-6278-X
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Kommunen gör en extra satsning på Östra Ersboda 2017 för att åtgärda slitna och 

innehållslösa utemiljöer. Under hösten har problemen i området ökat kraftigt med 

skadegörelse, bilbränder, hot etc. Kommunen intensifierar nu sina ansträngningar med 

ytterligare åtgärder. Kring Östra Ersboda centrum finns otrygga platser där skadegörelse, 

droghandel mm ofta förekommer. Åtgärderna ska befolka otrygga platser och stråk genom att 

locka boende och besökare men också skapa en utomhusarena för verksamheter i området. 

Omgivande grönområden berikas med lek- och hängmiljöer av olika slag. (Från ansökan till 

Boverket) 

I februari 2018 bjuder processledaren för Umeå växer tryggt och säkert in till ett samverkansmöte 

med aktörer som verkar i området. En representant för ungdomsgården bjöds också in för att ge 

ett ungdomsperspektiv på de tilltänkta åtgärderna och förändringarna. För att samordna det 

fortsatta arbetet inrättades en samverkansgrupp. Utemiljögruppen hade som syfte att inte bara 

samordna pågående insatser utan att också stimulera aktörerna att vidta ytterligare insatser för 

att öka trivsel, trygghet och förebygga brott i området. 

Som nämnts erbjöd sig Bostaden att bygga en Kulan-anläggning, en näridrottsplats med bl.a. 

basketplan förutsatt att kommunen skulle bevilja bygglov, svara för markberedning och sköta 

driften. Fastighetsförvaltningen tog på sig att göra olika förbättringar i Ö Ersboda centrum 

(sittplatser, plantering på torg, gungor, ta bort otrygga delar mm). Fritidsförvaltningen tog på sig 

att anlägga en konstgräsplan. Gator och Parker var i full gång med att genomföra åtgärderna som 

de fått medel från Boverket för. En gemensam vision för alla insatser och förändringar i området 

togs fram i mars 2018 och också en åtgärdsplan där alla planerade åtgärder samlades. Samman-

lagt planerades 21 åtgärder för att förbättra mötesplatser runt Ersboda centrum och för att 

utveckla park- och fritidsverksamhet runt Ersbodaskolan (Umeå kommun 2018). Under påsklovet 

2018 genomförde Gator och parker ett dialogmöte med ungdomar på fritidsgården där 

ungdomarnas önskemål om förbättringar i utemiljön samlades in och där några av deras 

önskemål också kom att realiseras.  

Sammanlagt genomfördes cirka 10 samverkansmöten i utemiljögruppen. Insatserna i utemiljön 

är olika typer av primär och sekundär situationell och social brottsprevention. De flesta 

insatser/åtgärder som Gator och parker planerat för i ansökan till Boverket genomfördes. I 

augusti 2019 invigdes också ett ”hängställe” och en motionsslinga. Men redan under hösten 2018 

visade det sig att alla insatser inte skulle komma att genomföras som planerat. På ett av de sista 

samverkansmötena i Utemiljögruppen meddelades att konstgräsplanen inte kunde byggas p.g.a. 

förändrade budgetförutsättningar. Inte heller Kulan-anläggning kunde byggas p.g.a. att mark-

beredningen skulle kosta för mycket. Utemiljögruppen avvecklades därefter. Under våren 2021 

har AB Bostaden meddelat att man nu kommer att bygga Kulan-anläggningen och fritids-

förvaltningen att en konstgräsplan kommer att flyttas till Ersboda.  

Trygghetsvandring hösten 2020 

En trygghetsvandring genomfördes på Östra Ersboda i september 2020. Den inleddes med att en 

företrädare för Bostaden introducerade vandringen genom att upplysa om att den kommer att 

omfatta tre kvarter och Folkets Hus där Bostaden eller boende påtalat upplevd otrygghet. 

Bostaden lovade att åtgärda mindre saker som upptäcktes under vandringen. Om det krävdes 

större investeringar gavs inget löfte men en projektledare deltog som skulle undersöka frågan 

vidare. Alla synpunkter särskilt från de boende välkomnades. De som deltog i vandringen var 

representanter från berörda kommunala förvaltningar, Umebrå, polisen, Bostaden och några 

boende. Ungdomar som var ute vid tillfället försökte man få med men det lyckades inte. Några 

boenden kom fram och frågade vad som pågick och fick frågan om det var något som de upplevde 

som otryggt. Är det inte bra som det är? ställde de som motfråga. 
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Trygghetsvandringar görs återkommande och rensning av sly, nedtagning av träd och 

uppsättning/förbättring belysning har gjorts tidigare som en del i satsningen att förbättra 

utemiljön. Det mesta som påtalades under den aktuella trygghetsvandringen gällde mörka platser 

där befintlig belysning skymde träd/ buskage eller där belysning saknades. Två poliskameror 

passerades som boende informerades om på entrédörrar. En boende (pensionär) framförde 

många synpunkter på behov av  bättre belysning och tyckte att gjorda belysningsförbättringar var 

mycket bra men att det behövdes mer förbättringar av belysningen i området. Hen påpekade att 

kommunen inte lyckats främja medverkan från de boende och menade att det funnits ett större 

engagemang tidigare bland boende med olika nationalitet och etnicitet. Föreningen ”Vi 

tillsammans” fungerade bra under flera år (se bok med samma titel) men efter att kommunen 

tillsatt en sekreterare och möten flyttades från helger till dagtider i veckorna minskade intresset 

hos befolkningen. Hen framförde också att det måste finnas mer aktiviteter för ungdomar. En 

kvartersvärd uttryckte också behov av mer aktiviteter och pekade på att ungdomarna som hen 

träffar och som ibland busar på kvällar är jättetrevliga. Kvartersvärlden upplever att många 

ungdomar inte har råd att delta i fritidsaktiviteter.  

Flera tidigare och nya hotspots passerades där man lovade att bättre belysning och gallringar 

skulle göras. Basketplanen som stängts och som skulle avvecklas och ersättas med odlingslotter 

hade ännu inte påbörjats. Vandringen avslutades med en uppsummering och löfte om att de 

boende skulle informeras om vandringens påtalade brister och otrygga platser och om vad som 

beslutats skulle göras och när. 

6.1.2 Åtgärdernas relevans 
De flesta åtgärderna framstår ändamålsenliga för att bidra till trygghet och trivsel i området och 

några åtgärder kan bidra till att motverka brott. Förbättringar av belysning och slyrensning 

framstår relevanta åtgärder för att motverka brottslighet genom att försvåra för gärningsmän att 

begå brott då de lättare kan upptäckas. Hängstället kan öka trivseln för ungdomar men kan inte 

förväntas motverka drogförsäljning och droganvändning. Två av de planerade men inte genom-

förda åtgärder, Kulan-anläggningen och konstgräsplanen, är relevanta för att skapa meningsfull 

fritid och trivsel, men kan inte direkt förväntas förebygga brott. Därmed inte sagt att dessa i 

kombination med andra brottsförebyggande åtgärder kan bidra till att motverka nya 

brottsutövare och att före detta kriminella återfaller i brott. 

6.1.3 Värdet av samverkan 
Alla i utemiljögruppen som intervjuats har värdesatt samverkan fram till att det stod klart att 

några av de planerade åtgärderna inte skulle komma att genomföras. Några av deltagarna i 

Utemiljögruppen uttryckte därefter besvikelse över att det man kommit överens om inte kunnat 

genomföras. Några intervjupersoner framförde att förklaringen till att de planerade åtgärderna 

inte kunnat genomföras var att beslut om att avsätta medel fattas högre upp i respektive förvaltn-

ing/organisation. 

Gator och parker, en av huvudaktörerna, upplevde ett stort värde av samverkan i utemiljögruppen 

och också av att de åtgärder som de genomfört kom att utgöra en del av UVTS.  

Jag tycker personligen att det varit väldigt bra, väldigt värdefullt. Jag tror att vi har använt 

pengarna bättre än vad vi skulle ha gjort annars. Att de kommit till större nytta eftersom att vi 

gjort rätt saker. (…) och rätt placering. Placeringen är ju helt avgörande. (IP 2) 

Representanten för Umeå Fritid upplevde att det var mycket tid som gick till samverkansmöten. 

Trots att bara en del av det som planerats genomfördes i praktiken och att styrketräningsbanan 

inte blev så bra och rätt placerad som den hade kunnat bli enligt intervjupersonen har samverkan 

ändå haft ett betydande värde för hen och Umeå Fritid och en bestående effekt: 
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(…) men det som också blir med ett projekt där många aktörer samlas är att man får upp det 

[läs trygghetsskapande- och brottsförebyggande perspektiv] på agendan och man får med lite 

granna av det i sitt vardagliga arbete och då tänker man på det och bara det gör ju att det görs 

bra saker. Jag har ju pratat om det [läs UVTS] även om jag inte gjort något direkt och pratat 

positivt om och marknadsfört det. (IP 7) 

Har man varit med i den här gruppen och kommer ihåg vad man sagt och gjort är det något 

man tar med sig. Därför har det gjort ett permanent intryck på mig och jag har fått ännu bättre 

insyn hur Bostaden tänker. Det kommer ju att innebära är att när jag får utvecklingsidéer så 

ringer jag till Bostaden – det är mer eller mindre permanenta effekter i gruppen tycker jag i 

alla fall. Man tänker utveckling av Ö Ersboda en bra tid framöver. (IP 7) 

Enligt en representant för Fritidsgården har utemiljögruppen varit bra eftersom det som togs upp 

där nådde ut till många och gruppen beaktade synpunkter från fritidsgårdspersonal som möter 

ungdomar och vet vad som är viktigt för dem och vad som kan fungera. Representanten upplevde 

att man lyssnat och beaktat deras erfarenheter. Ungdomarna är tacksamma för det som gjorts på 

området framförallt för ”varma stenen”. (IP 6) 

För representanten från Fastighetsförvaltningen har utemiljögruppen och samverkan också varit 

värdefull och givande. Gruppens processledare har bidragit till att lyfta blicken. Mellan 

kommunala verksamheteter har det också funnits en viss rivalitet, vilket ofta är fallet. Fastighet 

hade sett ut en plats för Kulan-anläggningen, men den platsen behövdes för annan verksamhet. 

Den alternativa plats som valts tyckte alla också var bra, men det blev ekonomin som kom att sätta 

stopp för genomförandet. 

Min uppfattning var att Bostaden skulle stå för produkten och anläggningskostnaderna [läs 

för Kulan-anläggningen], men när kostnaderna blev tydliga så skulle fastighet behöva stå för 

anläggningskostnaderna. De pengarna hade inte jag. Tekniska nämnden skulle kunna besluta 

om att skjuta till detta. Men politikerna tror jag inte vet. (IP 8) 

När något ska sättas upp är det också en viktig fråga vem som ska stå för driften. Denna fråga kom att 

aktualiseras när det gällde Kulan-anläggningen. 

Det är jättepositivt att man vill investera, men det är inte det stora problemet utan problemet 

är att sköta driften och hålla den i fint skick i femton år. Vi har inte det i våran budget. (IP 50) 

Samarbetet i utemiljögruppen upplevdes värdefullt eftersom det varit en form av operativ 

samverkan som man inte haft tidigare. Samverkan har bidragit till en bättre förståelse för 

varandras roller och processledaren har bidragit med att de deltagande aktörerna beaktar vad 

som är viktigt ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapandeperspektiv. En av de med-

verkande i utemiljögruppen (Bostaden) har inte svarat på inbjudan att bli intervjuad varför den 

aktörens erfarenheter inte är kända.  

6.1.4 Effekter av samverkan och åtgärder i utemiljön 
En del aktörer har samverkat kring utemiljön innan den samverkan kring utemiljön som här 

utvärderas initierades. Resultaten visar att både etablerad samverkan stärkts och ny samverkan 

initieras tack var UVTS och utemiljögruppens arbete.  

Samverkan i utemiljögruppen bidrog till att tillföra ett trygghetsperspektiv framförallt när det 

gäller utformning och placering av åtgärder i parkprogrammet och också åtgärderna i 

centrumområdet. Gator och parker hade planerat för andra platser men tänkte om och valde 

andra placeringar efter vad som framkommit i utemiljögruppen. I alla stadsdelar ska det enligt 

parkprogrammet finnas mötesplatser för integration och platser som stimulerar till 

”rörelserikedom” vilket även styrt de åtgärder som gjorts på Ö Ersboda. Men genom att ingå i 

UVTS och bli en del i kommunens trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete utvecklades 

parkprogrammet som också stärkt Gator och Parkers övergripande mål att främja social 
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hållbarhet. Fastighetsförvaltningens medverkan i utemiljögruppen påverkade deras åtgärder på 

Ö Ersboda centrum genom att åtgärderna anpassades till den kunskap som finns om vad som 

skapar trygghet och förebygger brott. 

I förhållande till UVTS målsättning att motverka utanförskap och brottslighet har Gator och 

parkers åtgärder bidragit till att skapa attraktiva och inbjudande miljöer och mötesplatser som 

möjliggör och främjar integration  och social hållbarhet och om de utnyttjas av många kommer 

det att kunna bidra till att motverka kriminalitet.  

Buskrensning och belysningen som satts upp längs motionsslingan har varit uppskattade åtgärder 

och bidrar varaktigt till öppenhet, en känsla av trygghet och försvårar för brott på dessa platser. 

Installationen av en cykelpump, som framfördes som ett önskemål när Gator och parker  träffade 

ungdomar på ett dialogmöte, har varit mycket uppskattad och bidragit till ökad trivsel och är 

också ett tecken på att kommunen varit lyhörd för ungdomars önskemål. 

UVTS och utemiljögruppen har bidragit till att de som deltagit har fått en ökad förståelse för 

utemiljöåtgärders betydelse. Med delvis nya glasögon letar de efter och förstår bättre vad som är 

otrygga platser och där det  finns risk för brott. Bland annat har utemiljögruppen bidragit till att 

en planerad inhägnad av Lastbryggan vid Ö Ersboda centrum inte blev av efter att man beaktat att 

åtgärden kunde bidra till att skapa en känsla av utanförskap. Vidare bidrog samverkan till att 

ifrågasätta vissa åtgärder, t.ex. om det är rätt att använda väktare för att köra ut ungdomar när 

Folkets hus ska stängas. Utemiljögruppen har bidragit till att deltagarna fått bättre förståelse för 

behovet av samverkan och vad som bör beaktas för att skapa trygga och trivsamma miljöer.  

Tabell 3. Sammanfattning av effekter av samverkan och åtgärder i utemiljön på Ersboda 

Ökad vaksamhet och gemensamt ansvarstagande 
Ökad vaksamhet bland aktörer på att upptäcka otrygga platser och risker för brott  
Fler felanmälningar görs av upptäckta brister och skadegörelse och de åtgärdas snabbare 
Bättre insikt om problem och utmaningar i området 
Bättre förståelse för varandras ansvar och kunskap och vad som görs i området 
Underlättat och främjat fortsatt samverkan - enklare att ta kontakt med dem som deltagit 
Ökad trivsel och trygghet 

Bidragit till en positiv bild av stadsdelen 

Bidragit till att ungdomar blivit glada och tycker bättre om sitt område. 

Ökad trivsel runt hängplats och varma stenen, installation av utecykelpump. Det kommer 
barnfamiljer och äldre vilket ”tränger undan” kriminella. 
Förbättrad belysning och slyrensning har bidragit till ökad trygghet (övervakningskameror 
sattes upp efter att intervjuerna gjorts och bedöms inte) 
Oförutsedda effekter 
Drogförsäljning har upphört på basketplanen och på platser som fått bättre belysning, men 
har flyttat till andra platser. Bl.a. nedskräpning vid hängplatsen visar tecken på fortsatt 
droganvändning. 

Attraktiviteten att använda hängplatsen minskar pga av att varma stenen inte fungerat som 
den ska. 

När förväntningar skapats och inte infriats bidrog det till viss uppgivenhet och minskat 
intresse för samverkan hos några deltagare i samverkansgruppen 
Omprioriteringar inom en nämnd/förvaltning ändrade förutsättningarna för tvärsektoriell 
samverkan på verksamhetsnivå 
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6.2 Människan bakom uniformen (MBU) 

6.2.1 Bakgrund  
Människan bakom uniformen (MBU) är ett utbildningsprogram för ungdomar i åldern 15-20 år 

som genomförs i Umeå inom ramen för UVTS. MBU utvecklades först i Göteborg med syftet att 

skapa goda relationer mellan ungdomar och uniformsbärande personal inom samhällsstödjande 

verksamheter. En önskad effekt är att ungdomarna efter att ha lärt känna människorna bakom 

uniformerna och fått kunskap om de olika yrkena sprider en positiv bild av blåljuspersonal och 

deras verksamheter, framförallt till ungdomar som har en negativ attityd till uniformsbärare och 

samhällsstödjande verksamheter. Den medverkande personalen förväntas få insikter om hur 

ungdomar tänker och reagerar och om sig själva så att de kan möta ungdomar på ett bättre sätt 

och att de delar med sig av sina erfarenheter och insikter till kollegor. En önskad effekt är också 

att ungdomarna blir motiverade att utbilda sig inom något av yrkena. MBU förväntas också bidra 

till att förebygga kriminalitet. 

Att det finns behov av att förändra negativa attityder till blåljuspersonal bland ungdomar 

bekräftas av företrädare för alla verksamheter som deltagit i MBU i Umeå : 

Vi har märkt av i jobbet att ungdomarnas attityd har förändrats genom åren. Just det här att 

man går på, man har ingen respekt för vad vi gör i vårt yrke. Förut var det ju inte så att man 

blev hindrad när man kom med ambulansen utan då flyttade man på sig. (IP 29) 

Här [läs på Ersboda] har vi  tystnadskulturen, ortenkulturen  som är otroligt utbredd och går 

ner i åldrarna och som gör det jättesvårt för polisen att nå fram och vi jobbar jättemycket med 

yngre barn ja redan från mellanstadiet och uppåt för att försöka förändra bilden egentligen av 

hur samhället är för de vill ställa sig utanför det är det som är deras mål.  Det är tryggt för de 

som bor här. Men de säger att det här är vårat inte erat. Det är en problematik som vi måste 

jobba långsiktigt med. (IP 27 ) 

Att vissa ungdomar uppfattas ha en negativ eller skev bild av polisen och andra uniformsbärare 

eller befinner sig i umgängen där negativa attityder förekommer är en utgångspunkt för MBU. 

Men endast en av de intervjuade ungdomarna uppger att hen upplevt att det finns negativa 

attityder till polisen hos ungdomar hen känner:  

Inte hört jättemycket negativt om polisen egentligen, att vissa kan använda övervåld, inte 

bland mina kompisar utan lite längre från mig. (IP 35) 

Det finns, enligt gruppledaren för MBU, några ungdomar som deltar i MBU som har en negativ 

eller en skev bild av blåljuspersonal och samhällsbärande verksamheter eller befinner sig i 

umgängen som har en sådan bild och lågt förtroende för samhällsbärande verksamheter. 

6.2.2 Upplägg och genomförande av MBU i Umeå 
MBU inleddes i Umeå 2018 med en utbildning för kommunens fältgrupp och personal från 

ambulansen, brandkåren och polisen. Hittills har tre MBU-utbildningar genomförts med 

ungdomar i Umeå (våren 2019, hösten 2019 och hösten 2020). De flesta i personalen som deltog 

i den första utbildningsomgången har fortsatt att medverka i de efterföljande omgångarna. Inför 

varje omgång väljer en arbetsgrupp ut ungdomar bland de sökande för att få så stor spridning som 

möjligt när det gäller ålder, kön och geografiskt område/skola. Till varje omgång har ett 30-tal 

ungdomar sökt och 12 ungdomar har valts ut att delta per omgång. Gruppledaren, tillsammans 

med fältgruppen och polisen diskuterar vilka ungdomar i risk som de bedömer lämpliga att delta 

i MBU. De försöker sedan motivera dessa att söka genom att berätta om MBU och vad de får göra 

och kan få ut av att delta. Alla som deltar har ansökt och deltar av egen vilja. Två till tre ungdomar 

i risk, som t.ex. testat droger eller bedöms vara på väg in i kriminalitet, deltar varje omgång. Efter 
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varje utbildningsomgång erbjuds alla ungdomar att fortsätta som MBU-ambassadör.  Ambassa-

dörerna har organiserat sig och får stöd av gruppledaren att fortsätta träffas i ambassadörs-

gruppen. 

Upplägget i Umeå har skiftat lite mellan omgångarna. Hösten 2020 innehöll MBU-utbildningen nio 

kvällsträffar där ungdomarna fick besöka och träffa personal från polis, räddningstjänst, 

kommunens fältarbetare och ambulanssjukvård. På träffarna fick de information om de olika 

yrkena och hur det är att arbeta som polis, brandman, ambulanssjukvårdare och fältarbetare. De 

fick prova på olika arbetsmoment som t.ex. rökdykning, hur man ska agera vid en trafikolycka, hur 

fältarbetare möter ungdomar på en utefest och testa en del av polisens och ambulansens 

utrustning. På träffarna har inte bara den personal som arrangerar kvällens träff deltagit utan 

även personal från övriga verksamheter i mån av tid. Ungdomarna, framförallt ambassadörerna, 

har varit mycket delaktiga i att utveckla utbildningen och medverkar i att planera och genomföra 

träffarna. 

MBU är ett samverkansprojekt mellan blåljuspersonal, fältgruppen och Umebrå och kan beskrivas 

som en form av sekundär social brottsprevention när det gäller ungdomar i risk. Eftersom de flesta 

ungdomar som deltar inte tillhör en riskgrupp kan programmet beskrivas som en form av primär 

och sekundär brottsprevention. Två utvärderingar har gjorts av MBU, en av hur personalen jobbar 

för att skapa tillit (Silva 2014) och en som undersökt hur ambassadörerna påverkats av 

utbildningen (Silva odaterad). I det följande undersöks relevansen och värdet av MBU, samt i 

vilken utsträckning önskade effekter av MBU uppnåtts i Umeå. 

6.2.3 Observationer vid tre utbildningstillfällen 
Utbildningskvällarna inleddes med att ungdomar och personal samlades för att lära känna 

varandra och bjöds på något att äta och dricka. Vid ett av de första utbildningstillfällena var de 

flesta av ungdomarna avvaktande och väntade på att se vad som skulle hända. När deltagarna 

delades upp i mindre grupper kom fler ungdomar igång att ställa frågor och prata med personal 

och varandra. Vid en senare träff och framförallt vid den avslutande träffen var de fler ungdomar 

som pratade fritt och ställde frågor och det var en skämtsam och glad stämning i gruppen. De som 

höll i kvällens program visade att de trivdes med sina yrken, att de hade viktiga samhällsuppdrag 

och försökte ge en realistisk bild av sina yrken och verksamheter. Ungdomarna uppmanades 

återkommande att ställa frågor och fick stöd och hjälp av ambassadörerna under träffarna. 

Personalen bjöd på sig själva i lekar och praktiska moment. De visade att de var vanliga människor 

med olika personligheter och intressen och visade intresse för ungdomarna och deras frågor och 

hur de resonerade och reagerade. De gav också exempel på hur de hanterat olika och ibland svåra 

situationer. Personalen ställde också frågor till varandra och diskuterade sina olika roller, ansvar 

och hur de arbetar med olika uppgifter. 

Ungdomarna var intresserade och förväntansfulla på vad de skulle få lära sig och prova på. I de 

praktiska momenten i mindre grupper var de flesta mycket engagerade och ställde frågor och 

följd- och motfrågor till de som svarade för programmet den kvällen. Som avslutning på kvällarna 

frågade gruppledaren alla vad de tyckte om kvällen. Alla sa att kvällen hade varit intressant, att 

de lärt sig något, haft roligt och många lyfte fram att ett visst moment var extra kul eller intressant.  

6.2.4 MBUs relevans  
MBU är en ändamålsenlig utbildning för att ungdomar ska lära känna människorna bakom 

uniformerna och få kunskap om blåsljusyrken och hur de arbetar med olika uppgifter och 

utmaningar. Det är också ett bra sammanhang för uniformsbärande personal att lära känna 

ungdomar, hur de tänker och reagerar och för dem att förmedla en realistisk bild av sina yrken 

och verksamheter.  
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MBU framstår delvis som en ändamålsenlig utbildning för att motverka negativa attityder till 

blåljuspersonal förutsatt att ungdomar som gått utbildningen gör det som förväntas av dem. De 

deltagande ungdomarna och ambassadörerna förväntas reagera och agera när de möter negativa 

attityder och konfrontera ungdomar som har negativa attityder och påtala att det negativa som 

sägs inte stämmer med den bild de fått av människorna bakom uniformen och verksamheterna. 

Framförallt kan ungdomar/ambassadörer som reagerar på negativa attityder mot blåljuspersonal 

och fältarbetare bidra till att ungdomar med negativa attityder inte ostört kan fortsätta odla en 

negativ bild. Att tala väl om människorna bakom uniformen bidrar till att sprida en positiv bild av 

blåljusyrkena och väcka intresse för att söka MBU men inte till att förändra negativa attityder. Det 

krävs mycket mer för att förändra attityder och eftersom programmet inte tar upp och ägnar tid 

åt hur detta ska gå till framstår MBU inte ändamålsenligt för att förändra negativa attityder i 

lokalsamhället.  

MBU fokuserar på att stödja ungdomar i risk till att få en positiv motbild till den negativa bild till 

blåljuspersonal och samhällsbärande verksamheter som odlas i vissa umgänges- och kriminella 

kretsar. Dessa ungdomar ska få uppleva att ungdomar som deltar i MBU inklusive ambassadörs-

nätverket kan vara ett alternativ till de gamla vännerna. För ungdomar i risk som deltar i MBU är 

MBU en relevant utbildning för att förebygga att negativa attityder till blåljuspersonal, som finns 

i eller i närheten av deras vänner, får fäste hos dem. När de fått en egen positiv bild av 

uniformsbärande personal och upplevt att det bakom uniformen finns vanliga och snälla 

människor kan detta fungera som en motbild till den negativa bild som finns i umgängeskretsen. 

Det bör beaktas att den negativa attityd som finns i en del grupper till blåljuspersonal och 

samhällsbärande verksamheter kan bygga på egna negativa erfarenheter och är då svårare att 

ändra på. Ännu svårare att ändra är det om den negativa bilden upprätthålls för att legitimera 

kriminalitet och en alternativ rättsordning. När det finns många aktiva MBU-ambassadörer 

kommer ungdomar i risk oftare att möta två bilder av blåljuspersonal, en negativ bild som backas 

upp med exempel på t.ex. dåliga polisingripanden och en motbild där människorna bakom 

uniformerna beskrivs som vanliga och snälla personer som utför viktiga uppgifter i samhället.  

Sammantaget framstår MBU som en ändamålsenlig utbildning för att lära känna människorna 

bakom uniformerna och få kunskap om blåsljusyrken och likaså för uniformsbärande personal att 

lära känna ungdomar och förmedla en realistisk bild av sina yrken och verksamheter. MBU är 

också relevant för att skapa en positiv motbild till en negativ bild av uniformsbärare och dessas 

verksamheter hos ungdomar i risk. Men MBU är bara i liten grad ändamålsenligt för att förändra 

negativa attityder till blåljuspersonal och samhällsbärande verksamheter samt att förebygga 

kriminalitet.  

6.2.5 MBUs värde för ungdomar och personal  
MBU uppfattas som ett bra och givande program av alla ungdomar och personal som intervjuats 

och det är också den bild som gruppledaren fått genom de interna utvärderingar som görs efter 

varje träff och samlat i slutet av MBU-omgången. Både ungdomar och personal uttrycker stor 

uppskattning för utbildningen och tycker att de fått ut mycket av att delta,  att de lärt sig mycket 

om yrkena/verksamheterna, om varandra och haft roligt.  

Värdet för ungdomarna är också att de som redan innan MBU var intresserade av att utbilda sig 

inom något av yrkena blivit ännu mer intresserade av att göra det. De har fått bättre kunskap om 

och förståelse för vad de olika yrkena innebär. Ungdomarna framhåller värdet av att ha fått nya 

vänner och personer att umgås med. Många vill fortsätta engagera sig i MBU och uppskattar att 

de kan fortsätta som ambassadörer. Att vara ambassadör ger också status och kan vara bra att 

hänvisa till när man söker jobb som några av de intervjuade framhåller. En av ambassadörerna 
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framhåller att det varit värdefullt att få lära sig mer om de svåra uppgifter som blåljuspersonal 

ska klara av: 

Jag har fått en lite annan inställning och respekt för deras arbete, lärt mig mycket om vad de 

gör och hur de gör det. Jag hade lite kunskap men förstått att det är tuffare än jag trodde. (IP31) 

Värdet för personalen, som tillägg till det ovan nämnda som gäller både ungdomar och personal, 

är att de tyckt om att umgås med ungdomarna och blivit glada av att se hur ungdomarna utvecklats 

och blivit allt tryggare och öppnare. Att delta i MBU har också varit värdefullt för samverkan med 

andra verksamheter. De har lärt känna varandra bättre, fått ett ansikte bakom de personer som 

de bara känt till namnet, lärt sig mer om andras roller och ansvar som de tycker förenklar framtida 

kontakter och samverkan. Den nära och välfungerande samverkan som under lång tid funnits 

mellan polis och fältgruppen har stärkts ytterligare. Förutsättningar för samverkan mellan polis 

och brandkår och ambulans har underlättats. Personalen framhåller också att de har nytta av att 

känna ungdomarna när de är ute på stan och i andra sammanhang. Det blir lättare att kommuni-

cera med andra ungdomar särskilt om någon MBU-ungdom finns med. Flera som har varit med 

från början vill gärna fortsätta eftersom de har få ut mycket av att delta: 

Meningen är väl att man ska byta personal men jag tycker det är väldigt roligt och 

meningsfullt så jag fortsätter gärna. (IP 26) 

Fältgruppen lyfter fram värdet av att ha byggt upp relationer med ungdomarna som de ser som 

värdefullt i sig och som också underlättar deras arbete när de möter andra ungdomar: 

Vi skapar väldigt fina relationer under resans gång [läs under MBU]. Vi har haft ungdomar som 

valt vägar som inte varit speciellt bra  och de har fått jobba med sig själva under tiden t.ex. som 

tidigare prövat på droger, varit i ett umgänge som inte varit bra och värdet för oss har varit att 

vi sett att ungdomarna har börjat välja andra vägar och då bara knyter det sig i magen hur 

lyckat det känns, plus att värdet för oss är att vi skapar relationer som gör det lättare att arbeta 

för oss. De här MBU-ungdomarna är med i konstellationer vi möter utanför den här gruppen 

och de sprider vad de varit med om. (IP 36) 

6.2.6 Effekter av MBU 
En ungdom tycker att hen lärt sig mycket som är bra att kunna i vardagen t.ex. hur man ska agera 

om man kommer till en olycksplats och hur man ska sortera upp vilka som behöver vård i första 

och andra hand. En annan ungdom har ändrat sin bild av polisen.  

Jag trodde inte poliserna var så snälla som de var, de ska ju vara till för att hjälpa oss men 

hade hört ganska många dåliga historier också, men tyckte inte själv något negativt innan. 

(IP 35) 

Citatet visar på en förändring och positiv effekt på bilden av poliser. En kunskapseffekt av MBU är 

att ungdomar lärt sig mer om de olika yrkena, verksamheterna och värdefulla saker utöver vad 

det innebär att arbeta som ambulanssjuksköterska, polis, brandman och fältassistent. En önskad 

och tydlig effekt är att ungdomarna lärt känna människorna bakom uniformerna och därigenom 

fått en positiv och realistisk bild av uniformsbärarna och deras verksamheter: 

Vi bjuder gärna på oss själva, gör bort oss, kör lekar och dom ser ju verkligen att det här är ju 

en vanlig människa och att vi kan vara ganska rolig att hänga med. (IP 26) 

De intervjuade från olika verksamheter upplever att ungdomarna i MBU blir sedda och öppnar sig 

mer och mer när de lärt känna människorna bakom uniformerna. Att ungdomar utvecklas under 

MBU är också en effekt som flera lyfter fram:  

Det är fantastiskt att se nån person som är mera tillbakadragen, men med lite attityd, och hur 

man genom att prata och ge lite tid och lära känna så växer den personen jättefint fram å det 

är det jag tycker ger mest. (IP 29) 
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Det kan ses som en effekt att många ungdomar fortsatt som ambassadörer och att ambassadör-

erna representerat MBU i olika sammanhang där de förmedlat en positiv bild av människorna 

bakom uniformerna. Ambassadörerna har berättat om vad polisen, ambulansen och de andra 

verksamheterna gör för sina familjer och vänner och i några fall på sina skolor. Ungdomar som 

deltog i MBU hösten 2020 har berättat för sina familjer och vänner och i något fall även för andra 

ungdomar om ”vad de gör och hur dom är”. I några enstaka fall har MBU-ungdomar berättat för 

ungdomar som har en negativ attityd till polisen eller brandkåren om vad de vet om yrkena och 

om människorna bakom uniformerna. En av de intervjuade ungdomarna har bara berättat om 

MBU för sin familj och inte tänkt att hen ska hjälpa till att sprida en positiv bild av MBU till andra 

ungdomar. Några ambassadörer har presenterat MBU på sina skolor och tipsat om hur de som är 

intresserad kan söka. 

Jag har presenterat MBU för alla nior på min skola och varit med i planering av MBU-träffar 

och nästa omgång. Jag har en tröja som det står MBU på och som jag har på mig. När jag får 

frågor berättar jag om MBU. Alla är positiva till MBU. (IP 32) 

Även områdespoliser, brandkårspersonal och fältarbetare har upplevt att ungdomar som gått 

MBU bidragit till att sprida en positiv bild av blåljuspersonal. De framhåller också att de kunnat 

bygga vidare på den goda kontakt som de har fått med ungdomar som gått MBU när de mött 

ungdomar på utefester och i andra sammanhang. De relationer som byggts upp under MBU har 

haft en positiv effekt för uniformsbärande personal och fältgruppens arbete när de träffar dessa 

ungdomar ute och de har också noterat värdet för MBU-ungdomarna: 

Vi träffar ungdomarna ute titt som tätt. Det är bara positiva hejarop. De vill prata med oss. 

Det är ett kvitto på att MBU är bra. (IP 27) 

Ute på stan eller på larm om de ser oss så kommer de fram och hejar och då får de lite social 

status, genom att å känner du polisen, känner du brandisarna, ambulansen, av kompisarna 

då. (IP 26) 

Vanligtvis när ungdomar och blåljuspersonal träffas på stan och pratar och kan det bli kramkalas. 

Personal upplever att det känns bra att kunna stanna och prata med ungdomarna. Även de som 

handplockats för att de är i risk har talat väl om polisen.  

Jag har hört när han [läs ungdom i risk]pratar väldigt positivt om polisen . Alla är ju inte 

likadana. Det värmer ju. (IP 27) 

Det har också hänt att MBU-ungdomar varit ett stöd för uniformspersonal när det varit stökigt: 

När det har varit bråk, det har jag varit med om, när ambulans har varit på plats och då har 

MBU-ungdomar sagt till andra - dom här är schyssta människor, lägg av att skrika, dom är 

schyssta uppför er. (IP 36) 

En sorts effekt är att ambassadören också kan och vill hjälpa till som markörer på brandövningar 

och katastrofövningar. Att 15 ungdomar vill fortsätta som ambassadörer och sprida MBU är en 

tydlig effekt av utbildningen. Att ambassadörer också talar väl om blåljuspersonal när de är 

tillsammans med andra ungdomar och möter personal intygas av flera av de intervjuade: 

Synen på framförallt på polis har ändrats. Vissa ungdomar har umgåtts i konstellationer där 

det finns en negativ bild av polisen. De har byggt upp en relation till polisen i MBU när de 

träffar dem ute och så märker kompisarna också men gud dom står och pratar med polisen 

och de blir nyfikna. Just att ungdomarna kan sprida en positiv bild av poliserna. Men den där 

polisen är jätteschysst. (IP 37)  

 

Vi hamnar ibland på ställen där det inte alltid är jättebekvämt att vara och då kan det vara så 

att när någon som varit med i MBU ser att det är vi så kan de komma fram och prata med oss. 

Vad kul att se er och utifrån det så är det att de andra som den personen umgås med gör ju att 

hela stämningen  ja att allting lugnar ner sig och att även dom andra kan komma fram och 
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prata. Att det [läs vad ungdomarna lärt sig om människan bakom uniformen] sprider sig i 

grupperingar. (IP 36)  

MBU har också bidragit till att ungdomar vill utbilda sig inom något av yrkena. 

Jag har börjat plugga nu för jag har tänkt söka till brandman eller polis. Gäller även ungdomar 

där det skulle kunna gå åt vilket håll som helst . (IP 36) 

För några har det varit omöjlig tanke men efter utbildningen har de uttryckt för personal att de 

tror att det skulle kunna gå och blivit motiverade att försöka: 

MBU har möjliggjort att jag skulle kunna klara det,  kunna söka till polisskolan – det väcks lite 

motivation hos dom, att det finns en möjlighet. (IP 37) 

Erfarenheter från MBU har spridits inom ambulansen, räddningstjänsten och inom fältgruppen, 

men inte internt inom polisen. Om kollegor som fått information och berättelser om MBU av de 

som medverkat har påverkats på något sätt har inte undersökts. 

Några ungdomar som motiverats att söka MBU har efterhand visat att de inte klarar av att bete 

sig på det sätt som krävs utan har brutit mot reglerna som gäller för att delta i MBU. Några har 

kunnat fortsätta om de gått med på att ta urinprov eller gett löfte om beteendeförändringar. En 

ambassadör har visat sig vara olämplig och har fått sluta. En MBU-ungdom var onykter ute på en 

fest när hen mötte en personal från fältgruppen och fick dåligt samvete, bad om ursäkt och sa att 

hen har gjort fel [läs brutit mot reglerna] och att det inte var något bra föredöme. 

Tabell 4. Sammanfattning av effekter av MBU 

Goda relationer och tillit har skapats mellan deltagarna  i MBU 
MBU har skapat goda relationer och tillit mellan deltagarna (mellan ungdomar och personal, 
mellan ungdomarna, mellan personal) 
Ungdomarna har fått kunskap och insikter om blåljusyrkena och människorna bakom 
uniformerna (inkl. fältarbetare) 
Ungdomarna har fått kunskap om blåljusyrkena och också en realistisk bild av vad det innebär 
att arbeta i de olika yrkena, samt lärt känna människorna  
Ungdomarna har utvecklats 
Ungdomarna har utvecklats framförallt ungdomar som jobbat med sig själva under MBU och 
blivit tryggare, öppnare och starkare  
Ungdomarna har själva fått en positiv(are) bild av uniformsyrkena och 
uniformsbärarna och förmedlat den till andra 
Ungdomarna har fått en positiv(are) bild av framförallt av poliser 
MBU-ungdomar har agerat/reagerat mot andra ungdomar som visat negativa attityder mot 
uniformsbärande personal 
Samverkansstrukturer har stärkts och en ny har skapats 
Ett ambassadörsnätverk har skapats 
Den befintliga samverkansstrukturen mellan blåljuspersonal inkl. fältgruppen har utvecklats 
Förenklade kontaktvägar har underlättat samverkan mellan personer från olika verksamheter  
Personalen har lärt sig mer om och fått insikter om varandras verksamheter, uppdrag, ansvar 
och utmaningar 
Ungdomars motivation att utbilda sig till uniformsyrken har ökat 
Ungdomar som tidigare inte tänkt utbilda sig till ett av yrkena kan nu tänka sig det och de 
redan intresserade har blivit ännu mer motiverade 
Oförutsedda effekter 
Ambassadörer har slutat på eget initiativ  
En ambassadör har fått sluta pga att inte ha levt upp till reglerna för ambassadörer 
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6.3 Trygga Ålidhems centrum 

6.3.1 Bakgrund  
Upprinnelsen till samverkansprojektet ”Trygga Ålidhems Centrum” (TÅC) och den Trygghets-

överenskommelse som upprättades för TÅC var att ICA Ålidhem hösten 2019 kontaktade 

kommunalråden och polisen i Umeå för att få hjälp med att komma till rätta med problem i och 

runt Ålidhems centrum. Kommunen ställde sig positiv till detta och gav Umebrå i uppdrag att 

arbeta vidare med frågan och kallade, tillsammans med kommunpolisen, till ett möte med några 

aktörer i Ålidhems centrum.  

På det första mötet berättade ICAs företrädare om incidenter i och kring butiken, bl.a. att det 

förekommit mycket snatterier, att grupper av ungdomar skapade otrygghet, att personal hotats 

vid ett flertal tillfällen och att kunder valt att inte handla kvällstid. Detta hade pågått en längre tid 

och något man vant sig vid, men ICA ville inte längre acceptera detta som normaliserat. ICA 

hoppades få till stånd en samverkansöverenskommelse med bl.a. hyresgäster och fastighetsägare 

på Ålidhems centrum för att tillsammans hantera problemen.  Idén till samverkan fick ICA från 

hur man samverkat i Luleå kring liknande utmaningar. Företrädare för några av de berörda 

verksamheterna i Ålidhems centrum träffade Umebrå under våren 2020 för att diskutera 

utmaningarna och vilka som inledningsvis skulle bjudas in till samverkan. På mötet bestämdes att 

Umeå kommun, polisen, ICA, Coop och Diös (som också skulle representera de mindre 

hyresgästerna i centrumfastigheten) skulle delta i samverkan. En trygghetsöverenskommelse 

utarbetades och undertecknades i september 2020 av dessa fem.  

6.3.2 Trygga Ålidhems Centrum  
TÅC är ett pågående samverkansprojekt och en form av platssamverkan mellan dessa fem 

verksamheter med olika mandat att vidta åtgärder för att hantera problem och utmaningar i 

Ålidhems centrum. Samverkansgruppen som träffas återkommande koordineras av en 

processledare från Umebrå. Det parterna konkret samverkar kring specificeras i Trygghets-

överenskommelsen (se nedan). På samverkansmötena informerar man kontinuerligt varandra 

om trygghetsläget och om förekommande brott i och omkring Ålidhems centrum så att alla ska få 

en aktuell och allsidig bild av trygghetsläget och utmaningarna. De informerar också varandra om 

vilka åtgärder de vidtaget och avser vidta för att förebygga brottslighet och skapa trygghet i och 

omkring Ålidhems centrum. Åtgärderna riktas också till de som begår brott och TÅC kan därför 

beskrivas som en form av primär och sekundär situationell brottsprevention. 

I trygghetsöverenskommelsen klargörs, förutom syftet och målen med samverkan, vad parterna 

ska samverka om och parternas ansvar. Efter undertecknandet av överenskommelsen har Umeå 

Folkhögskola bjudits in att ingå och ingår fortsättningsvis i samverkansgruppen men har bara 

deltagit i några få möten. Folkhögskolans roll och ansvar har inte klargjorts.  

Det uttalade syftet med samverkan är att bidra till att stärka samarbetet och kontaktytorna mellan 

parterna med målet att skapa ett tryggare lokalsamhälle och en tryggare butiksmiljö för handlare, 

anställda och kunder. Förhoppningen är att TÅC ska bidra till ökad trygghet i Ålidhems centrum 

för alla Ålidhemsbor och besökare. Kommunen, ICA och polisen framförde också i ett SVT-inslag6 

i september 2020 att de vill uppnå flera mål med TÅC. Kommunstyrelsens ordförande framhöll 

att överenskommelsen är en del i kommunens övergripande mål att Umeå ska växa tryggt och 

säkert och betonade att det är nödvändigt och ett mål i sig involvera företag och föreningsliv i 

kommunens trygghetsarbete. ICA framförde också att samverkan ska leda till att boende ska 

                                                             
6 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/samverkar-for-trygghet-pa-alidhem (SVT den 3 
september 2020) 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/samverkar-for-trygghet-pa-alidhem
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känna sig trygga och att ICA ska bidra till att förbättra Ålidhems centrum. Lokalpolis-

områdeschefen framförde att polisen vill att samverkansprojektet ska bidra till att brottsligheten 

sjunker generellt, att de boende ska kunna känna sig trygga och stolta över sin stadsdel.  

Parternas ansvar 

Enligt Trygghetsöverenskommelsen är det alla undertecknares ansvar att delta i samverkans-

gruppen och att genomföra sin del i överenskommelsen. 

Kommunens ansvar är att: 

 Arbeta upp kontaktytor till kommunen genom direkttelefon till närliggande kommunala 

skolor och säkerhetssamordnare. 

 Butiksbesök på Ålidhems centrum av förtroendevalda politiker en gång per år 

 Skolorna på Ålidhem har aktiv dialog med handlare Ålidhem centrum. 

ICA Ålidhems och Coop Ålidhems ansvar:  

 Följa upp typ av ingripanden av säkerhetspersonal. 

 Redovisa butikens systematiska säkerhets- och trygghetsarbete. 

 Polisanmäla och redovisa butikens svinn för externa stölder. 

 Erbjuda praktik/prao för ungdomar. 

 Ha dialog med skolorna på Ålidhem. 

Diös ansvar: 

 Anlita väktare och ordningsväktare i dialog med Ica och Coop. 

 Ansvara för fastighetsskötsel, rent och snygg med extra fokus på utsatta platser. 

 Kommunikation med övriga hyresgäster i Ålidhems centrum. 

Polisen Umeås ansvar: 

 Följa upp antal stölder och ringa stölder per butik. 

 Bidra med en allmän lägesbild med bland annat aktuell statistik angående stölder, narkotika-

brott och uppföljning av övriga brottstyper på Ålidhem. 

 Ökad polisiär närvaro. 

 Polisvolontärer närvarar på Ålidhems centrum. 

 Kamerabevakning på Ålidhems centrum. 

Samverkansmöten och genomförda insatser  

Samverkansgruppen har träffats åtta gånger fram till juni 2021. 

De konkreta åtgärder som satts in är av olika slag. Ordningsvakter har anlitats efter kl. 21 som 

bekostats av ICA, Coop och Diös tillsammans. Områdespoliser har varit närvarande på Ålidhems 

centrum varje dag under september och oktober 2020 där de fört dialog med boende och besökare 

för att skapa trygghet i centrumområdet. Tillfälliga och fasta bevakningskameror har satts upp av 

polisen i Ålidhems centrum under 2020, innan Trygghetsöverenskommelsen undertecknades. 

Regler för när skolungdomar vistas i butiker har införts. Coop har fört dialog med Ålidhems-

skolorna före och efter överenskommelsen om vad som ska gälla på raster och luncher i butikerna 

på centrum med anledning av att det kommit elever i stora grupper och snattat. När många 

skolungdomar kommit in i butiken har personal ställt sig vid stöldbegärliga varor. En regel som 

har införts är att maximalt två elever får vistas samtidigt i butiken med hänvisning till pandemin 

och där vakter kontrollerar att det inte kommer in fler. Coop har gjort ingripande mot fusk vid 

självscanning och snatterier.  Coops systematiska trygghets- och säkerhetsarbetet har tagits upp 

veckovis på personalmöten och ICAs motsvarande arbete har tagits upp veckovis på ICAs 

driftsmöten. Innehållet i de båda butikernas trygghets- och säkerhetsarbete har dock inte 

redovisat i samverkansgruppen.  
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Samverkan mellan Coop och ICA har utvecklats efter trygghetsöverenskommelsen. Coop diskuterar 

oftare än tidigare med ICA om hur de tillsammans kan förebygga brott. Bland annat har Svensk 

handels säkerhetsapp laddats ner efter tips från ICA. I appen kan man göra anmälan om snatteri 

och annan brottslighet. Tomma förpackningar ska fortsättningsvis också anmälas som snatteri-

brott. 

Fler anmälningar av ringa snatteri och stölder har gjorts till polisen.  Coop har gjort fyra polis-

anmälningar för snatteri från augusti till november och sex anmälningar av ringa stölder i 

december 2020. ICA har rapporterat om fyra brott  vilka inte anmälts till polisen p.g.a. bristande 

rutiner och tid. Istället har de försökt hantera dessa brott själva. Bland annat gick en drogpåverkad 

person som uppträdde oberäkneligt ut med varor utan att personalen vågade ingripa.  

Förbättrad belysning och nya entrédörrar. Diös har bytt entréer till bostadsingångarna och satt 

upp fasadbelysning mot parken på baksidan av Ålidhems centrum och förstärkt belysningen vid 

ingången på baksidan och också satt upp punktbelysning till personalingången till ICA.  

Samverkan mellan skolorna och områdespolisen har utvecklats. Södra Ålidhemskolans  rektor har 

ringt områdespolisen när det varit stökigt och funnits misstanke om narkotikabrott på skolan som 

då varit snabbt på plats. Den tilltänkta samverkan med handlarna, utöver det som nämnts ovan 

om regler för raster, har ännu inte genomförts som tänkt p.g.a. pandemin.  

Enligt minnesanteckningar från samverkansgruppen pågår ett särskilt arbete (anges inte vad) för 

att komma till rätta med problem på det så kallade torget på skolan, mellan fritidsgården och 

biblioteket. 

Sammantaget har en del av det som parterna tagit på sig att göra genomförts men inte allt och där 

några hänvisar till pandemin, brist på rutiner och tid. 

6.3.3 Trygga Ålidhems centrums ändamålsenlighet 
De fem parternas ansvar och samverkan dem emellan framstår ändamålsenligt för att utveckla 

samverkan mellan parterna så att de tillsammans kan skapa ett tryggare centrum och trygga 

butiksmiljöer. Men för att TÅC ska kunna bidra till ett tryggare lokalsamhälle, som är ett uttalat 

mål, krävs fler och andra åtgärder. Det kan t.ex. vara att bygga vidare på och ge stöd till 

verksamheter som bedriver förebyggande verksamhet i området, främja de boendes delaktighet 

och engagemang, trivsel, trygghet och integration i centrumområdet och stadsdelen. Enbart 

brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder i och kring centrum är otillräckligt och 

därmed inte ändamålsenligt för att skapa ett tryggt lokalsamhälle utöver centrumbyggnaderna.  

6.3.4 Värdet av Trygga Ålidhem Centrum 
Alla i samverkansgruppen som intervjuats tycker att Trygghetsöverenskommelsen har varit 

värdefull och att samarbetet varit givande. De flesta deltagarna i samverkansgruppen har 

samverkat innan överenskommelsen, men samverkan var då inte lika omfattande och 

strukturerad. Två företrädare för organisationer med verksamhet på Ålidhem tycker också att 

trygghetsöverenskommelsen har ett värde för att skapa trygghet i centrumbyggnaden, men 

framhåller samtidigt att det är otillräckligt. De betonar att för att långsiktigt och varaktigt hantera 

utmaningarna i centrumområdet räcker det inte med att utveckla ”hårda åtgärder” i centrum. TÅC 

riskerar, enligt dem, tvärtemot intentionerna att bidra till att förstärka utanförskap och försvåra 

arbetet att skapa ett tryggare och integrerat Ålidhem. Dessa två företrädare för civilsamhället och 

en intervjuperson i samverkansgruppen framhåller att de bakomliggande orsakerna till 

otrygghet, narkotikabrott och annan brottslighet behöver uppmärksammas och analyseras när 

åtgärder för Ålidhems centrum utvecklas. De anser också att de som bor och verkar i området 

också bör involveras i det trygghetsskapande arbetet. Att inte inkludera alla berörda i området 

har också fått konsekvenser vilket uppmärksammas under oförutsedda effekter. 
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Bedömningen av värdet av TÅC skiljer sig alltså mellan parterna som ingår i Trygghets-

överenskommelsen och de som inte involverats i samarbetet. De senare, som bedriver idrotts- och 

kulturverksamhet på Ålidhem, har lång erfarenhet av att verka i området. De kommer i kontakt 

med många andra som har verksamhet på Ålidhem och tycker att deras bild av TÅC är den som 

de möter hos många andra med verksamhet i området. Om de två intervjuades bild och 

bedömning av Trygga Ålidhems Centrum är representativ för civilsamhället har dock inte 

undersökts. 

6.3.5 Effekter av Trygga Ålidhems centrum 
Effekterna av TÅC bedöms här mot syfte och målen i Trygghetsöverenskommelsen, dvs. att stärka 

samarbetet och kontaktytorna mellan parterna och att skapa en tryggare butiksmiljö för handlare, 

anställda och kunder, samt ett tryggare lokalsamhälle. 

Att samarbetet stärkts och bidragit till ökad trygghet i centrum framhålls av alla intervjuade som 

ingår i samverkansgruppen: 

Nu när det är mera aktiviteter och mer samarbete med polisen än tidigare och polisen är mer 

på plats både för dom stökiga och handeln så känns det helt klart som att det blivit lugnare, 

jag har i alla fall fått den uppfattningen från aktörerna, och att samverkan har haft en effekt, 

helt klart, men det finns fortfarande problem så är det ju –droghandeln kanske har förflyttat 

sig från centrum. (IP 40) 

En effekt av samverkan är att kontaktvägarna fungerar bättre och att åtgärder sätts in snabbare 

än tidigare. 

Saker åtgärdas snabbare som har med trygghet att göra utomhus och inne i centrumet. (IP 38) 

En ytterligare effekt som uppmärksammats är att det är färre 10-12-åringar som springer runt i 

centrum än tidigare vilket bidragit till en tryggare inomhusmiljö. Stöldbegärliga varor som smink 

har blivit svårare att komma åt i butiken. Den effekt som alla framhåller är att narkotikahandeln i 

och runt centrum minskat men inte upphört utan flyttat längre bort. De vidtagna åtgärdernas 

effekt på tryggheten under kvällstid och i utomhusmiljön är dock mycket begränsad. Utomhus-

miljön upplevs inte ha blivit tryggare kvällstid, enligt en som vistas i området kvällstid. Det är t.ex. 

fortfarande mörkt p.g.a. dålig belysning till parkeringshuset.  

Svårt att känna att det blivit en jätteskillnad. Men droghandeln har minskat och det har blivit 

tryggare och lugnare. Mindre narkotikabrott på Ålidhem centrum och narkotikapåverkade har 

också minskat. (IP 38) 

TÅC genomförs under en omfattande pandemi och några av de intervjuade framhåller att det är 

svårt att bedöma om det blivit lugnar i centrum p.g.a. trygghetsarbetet eller på grund av 

pandemin. Den ökade tryggheten kan vara en effekt av trygghetsarbetet, pandemin och att det har 

varit en kall period. 

I tabell 5 sammanfattas effekterna av TÅC baserat på intervjupersonernas iakttagelser och 

erfarenheter. Två av de önskade effekterna i trygghetsöverenskommelsen, att stärka samarbetet 

och kontaktytorna mellan parterna och att skapa en tryggare butiksmiljö (centrum) har uppnåtts. 

Narkotikaförsäljningen har flyttat från centrum till andra näraliggande platser vilket ansvariga 

förväntat sig. Ett tryggare centrum innebär också ett tryggare lokalsamhälle, men att tryggheten 

ökat i centrum är sannolikt också en effekt pandemirestriktionerna. Polisen, har i samtal med 

Umebrå, bedömt att narkotikaförsäljningen minskat totalt sett på Ålidhem. Om det stämmer är 

det inte säkert att trygghetsöverenskommelsen och de åtgärder som vidtagits i centrumområdet 

enbart bidragit till detta. TÅC bedöms sammantaget ha bidragit till ett tryggare centrumområde 

men i liten utsträckning till ett tryggare lokalsamhälle utanför centrumområdet.  

 



43 
 

Tabell 5. Sammanfattning av effekter av Trygga Ålidhems centrum 

1. Struktur och kapacitet för att tillsammans förebygga brott 
… kontaktvägar och samverkan mellan parterna har utvecklats 
… parterna tar tillsammans fram aktuella och allsidiga beskrivningar av trygghetsläget och 
förekommande brott på Ålidhems centrum  
… parterna har ökad vaksamhet på brott  
… de gör oftare brottsanmälningar 
… de har fått ökad kunskap om och förståelse för olika aktörers ansvar och vad andra gör för 
att skapa trygghet och förebygga brott 
2.Tryggheten har ökat och brottsligheten har minskat i och runt centrum genom att… 
…möjligheten till stöld/snatteri i butikerna har försvårats  
…normen har ändrats mot 0-tolerans där butiksägarna agerar mot och (en av dem) anmäler 
brott till polisen som tidigare accepterats som normaliserat 
… narkotikaförsäljning i och runt centrum har försvårats genom högre polisnärvaro, 
kameraövervakning, förbättrad belysning och nya entrédörrar 
… åtgärderna har bidragit till en tryggare butiks- och centrummiljö 
…narkotikaförsäljningen har minskat i centrumområdet och som förväntat flyttat till andra 
näraliggande platser. Narkotikaförsäljningen har, enligt polisen, minskat totalt sett på 
Ålidhem. 
3. Oförutsedda/oönskade effekter  
…förutsättningarna för samverkan mellan kommunen och civilsamhällets organisationer har 
försämrats genom att kommunen inte bjudit in dem till TÅC och diskuterat vilka åtgärder som 
behövs för att skapa trygghet i centrumområdet 

Eftersom Trygghetsöverenskommelsen lett till en del negativa reaktioner hos verksamma i 

området behöver dessa uppmärksammas och analyseras i bedömningen av de samlade effekterna 

av TÅC. Företrädare för civilsamhället och socialtjänsten på Ålidhem uttryckte i media att de 

tyckte att det finns bra åtgärder i TÅC men också att det saknades åtgärder i Trygghets-

överenskommelsen. Framförallt reagerade man på och uttryckte förvåning över att verksamma i 

området inte blivit inbjudna och delaktiga i framtagandet av överenskommelsen. TÅC har också 

fått konsekvenser för den fortsatta samverkan med civilsamhällets organisationer. Företrädare 

för dessa organisationer framhåller att de genomför en stor del av det förebyggande trygghets-

arbetet, i form av idrotts- och kulturverksamhet. De kände sig osynliggjorda och förbisedda när 

överenskommelsen presenterades för allmänheten.  

Vi ifrågasätter inte satsningen, men jag bedömer att satsningen varit för smal och missade den 

stora poängen med att tala med oss, tala med socialtjänsten, med fritidsgården. Kommunen 

missar sina egna trygghetsskapande verksamheter. Man pratar om Ålidhems Centrum men 

det är verksamheter runt om kring som skapar trygghet. (IP 51) 

 

Vi hade inte bakgrunden till överenskommelsen. Vi reagerade ganska starkt, vi blev upprörda 

för att vi blev utelämnade i ett trygghetsavtal när vi i mångt och mycket upplever att det är 

föreningslivet, civilsamhället och dess organisationer som faktiskt står för det största 

trygghetsarbetet att skapa det sociala kittet mellan människor att låta människor från olika 

klasser, miljöer, kulturer mötas, det skapar tillit . Vi blev också förvånade att man missat att 

inkludera civilsamhället i det avtalet. Märkligt att man inte tänkte att det skulle bli reaktioner. 

(IP 52 ) 

Till följd av reaktionerna kallade kommunen till ett uppföljningsmöte med verksamma i området 

för att förklara överenskommelsen. På mötet deltog ett 20-tal personer vilka uppfattade mötet på 

olika sätt. En av våra intervjuade från kommunen konstaterade att det framfördes kritik men att 

de flesta var nöjda efter mötet. Mötet upplevdes dock, enligt en intervjuperson från civilsamhället, 

som illa förberett och fungerade dåligt (några var uppkopplade men tekniken fungerade inte) och 
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att stämningen var hätsk. Civilsamhällets representanter fick där, och efter ytterligare kontakter 

med kommunen, klart för sig att överenskommelsen främst handlade om ett brottsförebyggande 

arbete i och kring centrumbyggnaden med tyngdpunkt på kameraövervakning, vakter och ökad 

polisär närvaro.  

Vi har nu större förståelse för varför inte civilsamhället blev inkluderat, just för det handlade 

inte om dom frågorna och på det sättet. Som jag förstått det så handlade avtalet om den fysiska 

byggnaden och brottsbekämpning där och där har vi inte en roll på det sättet att fylla. Däremot 

tycker vi att när det sluts ett avtal kring en stadsdel eller låt gå att det bara är centrum-

byggnaderna, så borde politiker, tjänstepersoner ha lyft blicken och funderat på att okej vi har 

ju många andra organisationer också som verkar här i området och som är partners i det här 

arbetet. Så vi har en större förståelse men vi tycker fortfarande att civilsamhället bör vara 

inkluderat. (IP 52 ) 

Det folk blev lite provocerad av, det var just det att det skapades en känsla av att politiker kom 

dit i kostym och blev fotograferade och ganska snabbt när blixtarna hade slocknat så stack 

man därifrån och kvar fanns då civilsamhällets organisationer som lite grann oförtrutet 

arbetar på vecka ut och vecka in med just de här frågorna och en känsla av varför är vi lämnad 

utanför det här. Jag tror det var lite provocerande. Det är den allmänna känsla som jag tolkat 

den. (IP 52) 

Civilsamhället står för cirka 150 aktiviteter per vecka här på Ålidhem. Man pratar om trygghet 

och missar att det är vi som är trygghet. Hur skulle tryggheten se ut på Ålidhem utan 

fotbollsmatcher, utan innebandymatcher, utan Unis aktiviteter, utan Fritidsbankens aktivitet-

er, utan 10-tals aktiviteter i det här huset varje dag. (IP 51 ) 

TÅC och trygghetsöverenskommelsen har kortsiktigt försämrat förutsättningarna för samverkan 

mellan kommunen och civilsamhällets organisationer genom att tilliten till kommunen som 

samverkanspartner skadats något.  

6.4 Effektiv samverkan för trygghet (EST) 
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är en samverkansmetod som introducerats av UVTS i 

Umeå och som används i flera andra kommuner. Metoden utvecklades 2014 av företrädare för 

lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, Örebro Bostäder AB och forskare vid Örebro 

universitet. Syftet med EST är: 

(…) att effektivisera det kunskapsbaserade situationella trygghetsskapande arbetet som polis, 

kommun och andra aktörer utför. Genom att man samverkar kring dessa frågor på ett 

strukturerat sätt och tillsammans genomför informationsinsamling och analys av lägesbilden, 

prioriterar och genomför insatser samt följer upp det utförda arbetet kan syftet uppfyllas. 

Målet är att användandet av arbetsmetoden ska öka tryggheten i det offentliga rummet. Mer 

specifikt är målet med metoden att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när 

problem uppstår eller är på väg att kunna hända. (EST 2016, sid 5) 

I metodhandbokens teoretiska del (EST, 2016) uppmärksammas att säkerhet och trygghet kan 

förstås från olika teoretiska perspektiv och att begreppen är kopplade till sociala risker. Säkerhet 

används för ett faktiskt tillstånd medan trygghet för upplevelsen eller känslan av säkerhet (Hallin 

2013, sid 11). Vad som uppfattas och beskrivs som säkerhet och (o)trygghet beror med andra ord 

på vilket perspektiv man utgår från och på en rad andra faktorer, egna erfarenheter av hot och 

våld och andra erfarenheter. De som deltar i EST-samverkan kan därför förstå begreppen på delvis 

olika sätt och har också olika erfarenheter av säkerhets- och trygghetsarbete. EST-metoden ska 

som sagt stödja trygghetsskapande i det offentliga rummet och utgår från tre teorier7 som 

                                                             
7 De tre teorierna är ”The Disorder/Incivilities Hypothesis”, ”Threatening and Safe Environments Theories” 
och ”Signal Crimes Perspective”. 
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fokuserar på fysiska och sociala aspekter som kan påverka den upplevda tryggheten och på 

situationen och omgivningens koppling till otrygghet. 

Kortfattat innebär EST-metoden att deltagarna i EST-samverkansgruppen regelbundet samlar in 

aktuell information över trygghetsläget i kommunen eller en stadsdel för att snabbt kunna sätta 

in lämpliga insatser. Varje kvartal analyseras vilka områden som har störst behov av insatser där 

tre områden prioriteras för nya eller fortsatta insatser. En gång om året görs en samlad 

uppföljning och analys där man utvärderar vilka insatser som haft positiva effekter och som 

dokumenteras och återkopplas till verksamheterna.  

Hallin (2018) har genomfört en processutvärdering av Brås utvecklingsprojekt där EST prövats i 

sju kommuner (Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, Norrköping, Sollentuna och Växjö). 

Tillämpningen av EST i dessa kommuner omfattar situationellt och socialt trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete som kommun, polis och fastighetsföretag genomfört. I sex punkter 

sammanfattar Hallin slutsatserna från processutvärderingen (se Hallin 2018 och kommentarer i 

Hanberger 2020). Utvärderingen visar att pilotområdenas trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbete blivit mer strukturerat, systematiskt och samordnat. Metoden har också lett till 

ett gemensamt lärande och bättre kunskap och insikter om de områdena som ingått i projektet. 

EST är en flexibel metod som använts på olika sätt. Hallins utvärdering har inte undersökt vilka 

insatser som införts och inte effekter av EST på trygghet och brottslighet. 

6.4.1 Genomförande av EST i Umeå  
UVTS (Umebrå) startade upp EST i Umeå 2018 tillsammans med kommunpolis och AB Bostaden. 

En samverkansgrupp tillsattes för att en gång per månad ta fram en aktuell och samlad lägesbild 

av trygghetsläget i enlighet med EST-metoden och för att diskutera vad som behöver prioriteras 

och vilka åtgärder som ska vidtas. I Umeå har EST fokuserat på de nordöstra stadsdelarna och 

samverkansgruppen har samlats en gång per månad. Kommunen använde först en webbenkät 

som skickades ut till ett urval medarbetare inom kommunen och som besvarades strax innan EST-

mötena, dvs. en gång per månad. De andra deltagarna har på olika sätt samlat in information om 

trygghetsläget och inkluderar polisens brottsstatistik och iakttagelser, bostadsföretagens 

kundundersökningar och rapporter från bl.a. kvartersvärdar. I mars 2020 pausades EST p.g.a. 

pandemin och kom igång igen i januari 2021. I samband med omstarten så ändrade kommunen 

sin metod att samla in lägesbilder över trygghetsläget eftersom webenkäten inte fungerat bra. 

Fortsättningsvis kommer bland annat representanter för fältgruppen att delta i EST och redovisa 

aktuell information om trygghetsläget. Under våren 2021 deltar företrädare för Umebrå, 

säkerhetschefen vid Räddningstjänsten, fältgruppen, polisen och tre bostadsföretag. Till EST-

möten har också då och då andra personer bjudits in för att bidra till EST. 

ESTs uppdrag och mål i Umeå är att: 

 Samla in underlag för att kunna bedöma vilka områden som behöver prioriteras. 
 Gemensamt bestämma vilka områden som ska prioriteras. 
 Följa händelser som påverkar tryggheten i valda områdena på ett strukturerat sätt. 
 Samordna resurser från polis, fältgrupp, väktare, trygghetsvärdar, nattvandrar-

organisationer m.fl. för att skapa trygghet. 
 Skapa uthållighet i det förebyggande arbetet. 
 Förutse när större oroligheter kan komma att ske i områdena. 
 Sätta in mindre resurser proaktivt än stora resurser reaktivt. 
 Arbeta mot problemet med olika verktyg och infallsvinklar 

Frågor som ställs och återkommande besvaras i samverkansgruppen är om det förekommer 

skadegörelse, bränder, incidenter mot anställda, om något arrangemang är på gång som kan öka 

otryggheten i ett område. Vidare om det finns någon samlingsplats för ungdomar som kan vara 

störande och annat otrygghetsskapande som t.ex. öppen drogförsäljning, samt otrygga platser.  
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Hur trygghetsläget förändrats i de nordöstra stadsdelarna under 2019 sammanfattas i ESTs 

månadutskick som ger en samlad bild av olika aktörers lägesbilder. Månadsrapporterna för 2019 

visar att trygghetsläget förändrats under året, med några lugna månader och perioder med viss 

otrygghet. Vissa förhållanden och händelser nämns en gång medan flera problem/utmaningar 

återkommer. 

- Skjutningar på Ersboda i januari 2019 har skapat oro i det området men risken för att 
tredje person ska skadas bedöms som liten. Det finns misstänkta som är kända av polisen. 

- Återkommande rapporter om narkotikaproblem/-försäljning  
- Störande ungdomar som hänger i trapphus på vissa adresser  
- En ökning av buskörning och ungdomshäng på platser i tre stadsdelar  
- Anlagd brand och mopedbränder 
- Otrygga platser rapporters bl.a. en busshållplats, vissa gång- och cykelbanor och platser 

runt centrumområdena. 
- I några månadsutskick är den samlade bilden att det är lugnt i områdena och att det varit 

mindre skadegörelse än under tidigare perioder samt att hyresgästerna trivs bra.  

I januari 2021, då EST startade om efter ett pandemiuppehåll, rapporteras att tryggheten generellt 

sett är hög och att det varit mycket lugnt den senaste tiden. Bostadens och Rikshems 

kundundersökningar visar att Umeå ligger i topp nationellt i trygghetsindex och Umeå kommuns 

trygghetsundersökning visar att 96% av invånarna känner sig ”ganska eller mycket trygga i sitt 

bostadsområde”. Den otrygghet som uppmärksammas i januari är på Mariehem där 

bostadsföretagen rapporterar om inbrott i källarförråd och ungdomshäng i källare. Månads-

rapporten i mars visar att det är fortsatt lugnt i de tre områdena, men stökigt på stan där grupper 

av ungdomar skapar otrygghet. Det enda problem som rapporteras är barn som gjort inbrott i 

studentkorridorer och kastat föremål på fönster. På EST-mötet i april rapporteras om att det är 

fortsatt lugnt i områdena, men trapphushäng finns kvar på vissa adresser och en del klotter. Till 

detta möte var också länsstyrelsens säkerhetssamordnare inbjuden för att presentera en metod 

för orsaksanalys vilken därefter användes för att analysera orsaker till trapphushäng. I 

orsaksanalysen identifierades orsaker som deltagarna i ett senare skede ska överväga insatser 

för. På majmötet framkom att det är fortsatt lugnt i områdena med undantag för några adresser 

där ungdomar ”röker på”. 

6.4.2 Åtgärder som initierats genom EST under 2019 och våren 2021 
Baserat på minnesanteckningar från EST-mötena har följande åtgärder initierats eller växlats 

upp under 2019: 

- Polisnärvaron har ökat framförallt på Ålidhem 

- Polisen har agerat mot misstänkt narkotikaförsäljning 

- Polisen har påbörjat ett kameraövervakningsprojekt på Ö Ersboda centrum och 

Ålidhems centrum 

- ”Trygga trappan” har införs på några adresser 

- Bostaden har spridit information om ”Huskurage” i alla trappuppgångar 

- Bostaden har bytt ut 700 taggläsare mot ett säkrare system och också anlitat väktare 

- Bostaden har anställt en jurist för att komma åt olovlig andrahandsuthyrning 

- En trygghetsvandring har genomförts runt Ålidhems centrum 

- En samverkansgrupp har tillsatts mellan fastighetsägare på Ålidhem 

- Skadegörelse och uppbrutna lås i de nordöstra stadsdelarna har åtgärdats  

- Människan bakom uniformen har införts 

- Fältgruppen har arbetat riktat mot de NÖ områdena och medverkat i ”Trygga trappan” 

De åtgärder som tas upp i de fyra första månadsrapporterna 2021 är få till antalet vilket 

återspeglar en lugn period . Polisen har bjudit in Bostaden till ett samarbete kring pilotprojektet 
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”Trygga trapphus” men det har ännu inte genomförts. Bostaden genomför trygghetsskapande 

åtgärder efter den senaste trygghetsvandringen (vilka anges inte). Kommunen planerar att göra 

en översyn av kameraövervakningsprogrammet. Heimstaden och Rikshem genomför 

trygghetsskapande åtgärder i form av förbättrad utebelysning och siktröjning. På EST-mötet i 

mars meddelade polisen och fältgruppen att de prioriterar ökad närvaro och åtgärder i centrum 

för att hantera oroligheter där och att deras närvaro samtidigt minskat i de NÖ-områdena.  

6.4.3 Värdet av EST 
Alla intervjupersoner uttrycker att de upplever ett värde av att delta i EST, att det blivit större 

fokus på trygghetsfrågor och att man behöver samverka i trygghetsarbetet.  Alla framhåller att de 

värdesätter att få en aktuell och allsidig bild av trygghetsläget och förekommande problem och 

utmaningar på specifika platser.  

Jag tycker det ger en god lokal lägesbild och en djupare förståelse för de här områdena. (IP1) 

Vart ifrån man snappar upp ideer om åtgärder är svårt att peka på men det är ett annat fokus 

på trygghet i alla fall det kan jag säga. Den samverkan vi har idag i stan jämfört med 3-4 år 

tillbaka - då hade vi ingenting. (IP 24) 

Att man får tips av andra är också ett stöd i det egna trygghetsarbetet. Något som exempelvis inte 

varit känt tidigare av Bostaden AB är att vägarna/infarterna till deras bostadsområden upplevs 

otrygga.  En annan information som inte kommit fram till de som bör känna till det är vad en del 

ungdomar gör på lunchraster. 

Att skolungdomar hänger i trapphus och röker cannabis och äter hamburgare på lunchen och 

kommer tillbaka drogpåverkade hade inte kommit fram tidigare. (IP 1) 

Ett annat värde som flera framhåller är att den egna verksamhetens trygghetsarbete sätts in i ett 
vidare perspektiv och det upplevs meningsfullt att ingå i ett större sammanhang. Genom EST 
stärks befintliga kontakter genom att man får ett ansikte på namnen på personer. Också nya 
kontaktvägar etableras. Att fältgruppen börjat delta i EST framhålls som betydelsefullt och att ta 
del av deras information och trygghetsskapande arbete uppskattas av de andra samverkans-

parterna.  

Det [EST]ger en form av helhetsbild, och så får man veta att det finns så många som jobbar 

med trygghet och som kan mycket. Att ha ett ställe man kan samlas på från olika verksamheter 

där man jobbar mot samma mål ger en väldigt bra känsla.  (IP 42) 

Att hålla oss underrättade och veta om vad som händer, och att vi har vägar in till polisen och 

kunna dra lärdomar om hur andra jobbar  [framför allt de andra bostadsföretagen]. (IP 43) 

Värdet för de andra [läs bostadsföretagen och polisen] är stort men för kommunen inte lika 

stort. Många på kommunen känner inte till EST och det är inte jättemånga som efterfrågar 

information internt och som sagt det kommer in ganska lite information från kommunen med 

undantag för från fältgruppen. (IP 1) 

Som nämnts bjöds Länsstyrelsens säkerhetssamordnare in till ett möte och den orsaksanalys som 

hen ledde om orsaker till ”trapphushäng” vilket värderats högt. 

6.4.4 Effekter av EST 
ESTs effekter sammanfattas i tabell 6. Den tydligaste effekten av EST är att samverkan har 

utvecklats mellan parterna i samverkansnätverket, att enskildas trygghetsarbete koordineras och 

att ett gemensamt ansvarstagande utvecklas för lokalt trygghetsarbete.  

Kommunen är med på våra trygghetsvandringar och det har blivit en helt annan gemensam 

samverkan kring trygghetsvandringar där nu allt i ett bostadsområde ingår. (IP 24) 
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Tabell 6. Sammanfattning av ESTs effekter 

Ger en aktuell och allsidig lägesbild 
Deltagarna bidrar till och får samtidigt en allsidig och fördjupad bild av trygghetsläget 
och utmaningar inom de NÖ områdena.  
Nya insikter och kunskaper 
Ökad insikt om betydelsen av att arbeta förebyggande, agera snabbt och koordinerat 
Ökad kunskap om och förståelse för olika verksamheters/aktörers ansvar och 
trygghetsarbete 
Ökad kunskap om problemen/utmaningarna ffa orsaker bakom trapphushäng 
Stärkt befintlig och utvecklat ny samverkan 
Stärkt befintlig samverkan mellan Bostaden och kommunen, utvecklat 
trygghetsvandringar till ett gemensamt ansvar 
Utvecklat ny samverkan mellan bostadsföretagen och områdespoliser och fältgruppen 
Konkreta trygghetsåtgärder 
Trygghetsvandringar har resulterat i fler konkreta åtgärder för att motverka brottslighet 
och förbättra tryggheten 
Bostadsföretag har vidtagit fler åtgärder efter att fått information genom EST exempelvis 
bytt ut låssystem 
Fastighetsskötare kontrollerar extra i och runt fastigheter där man fått information att 
det förekommer oönskade aktiviteter  
Ökad trygghet 
Bostadsföretagen agerar snabbare med att åtgärda skadegörelse vilket bidrar till ökad 
trygghet  
Fältgruppen och områdespoliser finns närvarande på och bevakar platser som upplevs 
otrygga som bidrar till trygghet 
Där lås bytts ut eller satts in har tryggheten ökat 
Indirekta effekter 
Kunskap om trygghetproblem i Ålidhem möjliggjorde att kommunen kunde ingå en 
Överenskommelse om Trygga Ålidhems Centrum 
Legitimerat polisens, kommunens och bostadsföretagens undersökningar/statistik om 
trygghet och brott som relevanta och tillförlitliga 
Legitimerat sammansatta lägesbilder om trygghet, baserad på flera aktörers iakttagelser 
och lägesbilder, som relevanta och tillförlitliga 

 

Kunskap om var det förekommer problem i en stadsdel och insikten att det inte gäller hela 

stadsdelar är ett resultat av de lägesbeskrivningar som tagits fram genom EST. 

Att vi pratar mera om mikroplatser och ringat in otrygga problematiska platser att det inte 

gäller hela Ersboda som stadsdel har varit en insikt via EST-arbetet. (IP1) 

Att något fler trygghetsåtgärder vidtagits och att samverkansparterna agerat snabbare än tidigare 

framstår som en effekt av EST. Den samlade bilden som intervjupersonerna förmedlar är att EST 

inte haft någon tydlig effekt på tryggheten. Att det varit en lugn period under våren 2021 tillskrivs 

inte EST, dvs. att de extra åtgärder som vidtagits förbättrat tryggheten väsentligt. Det är heller 

inte bara EST som bidragit till att det varit lugnare än vanligt under våren 2021 utan intervju-

personerna pekar på att det också kan vara en effekt av pandemin och den kalla årstiden. En 

förändring som pekar på ökad otrygghet bland äldre är att på vissa platser i de NÖ områdena har 

äldre reagerat på att ungdomar röker på mer öppet än tidigare. 

Det är svårt att säga om vi gjort det [läs trygghetsåtgärder] med eller utan EST. Om det är 

någon konkret åtgärd genom EST. (IP 24) 

Vi har försökt agera på den information vi få till oss och göra det vi klarar av sen finns det ju 

alltid mer man kan göra. (IP 43) 
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Det är folk på området som hjälps åt nu [läs i trygghetsarbetet]. Det finns ett stort engagemang 

hos många. Där har jag sett en stor skillnad. (IP 24) 

Kommunen hade inte varit villig att gå med i Trygghetsöverenskommelsen om Ålidhems 

centrum om vi inte haft det här underlaget som visar att Ålidhem under en längre tid varit en 

problematisk plats. (IP 1) 

6.5 Umebrås styrgrupp 

6.5.1 Bakgrund 
Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd, Umebrå, har länge haft en central roll i 

kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande policyarbete. Rådet inrättades 1985 på 

initiativ av Polismyndigheten. De första 15 åren fanns enbart ledamöter i rådet och år 2000 

anställdes den första tjänstepersonen. Umeå kommun och polisen har sedan start samverkat i 

Umebrå genom att ta fram aktuella lägesbilder över brottsutvecklingen och utifrån dessa 

samverkat i det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet. 2008 undertecknades det första 

samverkansavtalet mellan Umeå kommun och Polisen. 2013 gjordes en utvärdering av rådets 

arbete där utvärderaren föreslog att Umebrås organisation skulle bestå av ett kansli, en styrgrupp 

och en beredningsgrupp (den senare avskaffades efter några år). 2019 flyttades kansliet från 

Fritidsförvaltningen till ”Övergripande planering”. I Reglementet för Umebrå, som upprättades i 

december 2020 (Umeå kommun 2020b), används inte längre styrgruppen och kansliet som 

benämningar. Ledamöterna i Umebrå benämns kort och gott rådet och anställda vid kansliet 

benämns tjänstepersoner vid Övergripande planering, men fortfarande används ibland termen 

styrgruppen synonymt med rådet. I texten är det Umebrås styrgrupp som avses om inte annat 

anges. 

Samverkan i Umebrå utgår från samverkansöverenskommelser mellan kommunen och polisen. 

För den period som undersöks i utvärderingen är det överenskommelsen för åren 2017-2020  

(Umeå kommun 2016) som gällt fram till årsskiftet 2020/2021 och överenskommelsen för 

perioden 2021-2024  (Umeå kommun 2021) därefter. De övergripande målen för samverkan har 

legat fast och är att: 

 minska brottsligheten i Umeå kommun 

 öka tryggheten i Umeå kommun 

 minska nyttjandet av alkohol, narkotika, tobak, doping samt motverka överdrivet 

spelande som kan leda till brottslighet 

I överenskommelsen 2017-2020 sägs att det förebyggande arbetet främst ska styras av ”en aktuell 

lägesbild”, ”en aktivitetsplan” och ”årliga medborgarlöften” (Umeå kommun 2016). Denna 

överenskommelse undertecknades 2016 och hösten 2017 presenterade polisen en intern 

polisrapport med en oroväckande lägesbild som ledde till att UVTS initierades. I den senaste 

överenskommelsen (Umeå kommun 2021) beskrivs UVTS och att Umeå ska växa tryggt och säkert 

utan något utsatt område som kommunen beslutade om hösten 2020. Särskilt fokus i den 

nuvarande överenskommelsen ligger på:  

 Krafttag mot narkotika. 

 Öka förtroendet för samhällets företrädare. 

 Skapa trygga och säkra platser utifrån aktuell lokal lägesbild. 

 Motverka segregation och förebygga utanförskap. 

6.5.2 Umebrås roll i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete 

Umebrå är ett rådgivande organ med ledamöter från kommunen (kommunalråden, ordförande 

och vice ordförande i ett antal nämnder och samma nämnders förvaltningschefer), polisen och 
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regionen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för Umebrå. Rådets roll är att hålla 

ledamöterna uppdaterade med aktuell information om trygghets- och brottsläget, att i rådet 

förförankra kommunens övergripande brotts- och trygghetsskapande policy och arbete, samt att 

följa upp detta. Rådet har haft en stående punkt där tjänstepersonerna med ansvar för 

genomförandet av UVTS rapporterar om hur UVTS fortskrider. Umebrå har haft en central roll i 

utvecklingen, förförankringen och uppföljningen av UVTS. De formella beslut som har behövts har 

tagits i Kommunstyrelsen, dess näringslivs- och arbetsutskott och i ansvariga nämnder. UVTS har 

också haft en styrgrupp som ansvarat för den verksamhetsnära styrningen. De flesta 

tjänstepersoner som ingår i UVTS styrgrupp och Umebrås processledare8 ingår också i Umebrå. 

Processledaren för UVTS beskriver hur hen uppfattar Umebrås roll i kommunens brotts- och 

trygghetsskapande arbete så här: 

Umebrå har en väldigt viktig roll, vi har bra representation i och med att här sitter 

kommunalråden och ordförande och vice ordförande i de här nämnderna och 

nämndsansvarige chef sitter med också. Så rådet har en väldigt hög dignitet i kommunen. Även 

om rådet inte har någon formell beslutsrätt så är det här beslutsfattande personer möts. 

Bestämmer de något på Umebrå då blir det så. Sen om man måste skicka ett anmälningsärende 

till KS så gör man det. Det här har ju ett stort genomslag i kommunen.  (IP 1) 

Det är också många som hört av sig och vill vara med i rådet enligt processledaren. En av 

politikerna som intervjuats framhåller att det bara är de som är med i rådet som fått tillgång till 

den information som legat till grund för UVTS. Ledamöterna i Umebrå, som intervjuats, lyfter i 

likhet med processledaren fram vikten av att ansvariga politiker, oppositionspolitiker och höga 

tjänstepersoner ingår i Umebrå och att alla får samma lägesbild. Ledamöterna har möjlighet att 

kommentera och påverka förslag till Medborgarlöften, Samverkansöverenskommelser och färd- 

och aktivitetsplaner för UVTS innan formella beslut tas, vilket är en del i förankringsprocessen. 

Det som är viktigt med Umebrås styrgrupp är att den har en bra representation och 

kopplingen till KS borgar för stora möjligheter att få genomslag och ge effekter. (IP 46) 

 

Att det finns en samverkan mellan olika aktörer, både region Västerbotten, polisen, 

kommunen och olika funktioner där – att man får en gemensam bild av läget i Umeå och lite 

mer långsiktigt att få en gemensam riktning. Den ena parten vet vad den andra gör. (IP 50) 

Det bör framhållas att det inte enbart är Umebrå som ansvarar för och arbetar med 

trygghetsfrågor i kommunen. Umebrå har ett brottsförebyggande perspektiv på trygghets-

frågorna medan t.ex. Gator och parkers trygghetsprogram utgår från ett socialt hållbarhets-

perspektiv och jämställdhetstrategerna arbetar med trygghet utifrån kvinnors perspektiv. 

6.5.3 Erfarenheter av hur Umebrå styrgrupp fungerar 

Förtroendevalda i Umebrå upplever att rådet är ett viktigt informations- och samverkansorgan i 

kommunens trygghetsskapande- och brottsförebyggande policyarbete. Framförallt är man 

intresserad av den information som polisen lämnar om trygghets- och brottsläget, men också att 

få diskutera med polisen och andra nämnder. 

Umebrå är en bra länk mellan polis och kommunen framförallt, men även att vi som är 

förtroendevalda i olika nämnder ser gemensamma frågor på ett annat sätt och fokuserar på 

det brottsförebyggande. Det är också väldigt bra att förvaltningschefer är med, att de kan ta 

del av samma information och kan delta i diskussionerna och man är ju närmare 

verksamheterna som förvaltningschef och har bra koll på vad som pågår och vad som är i plan 

just nu. (IP 48) 

                                                             
8 Processledaren är inte ledamot i Umebrå. 
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Många av ledamöterna har i första hand varit informationsmottagare, men känt att de kan delta i 

diskussioner om de har behov av det eller har något att informera om. 

Bra att tjänstemännen sitter med, det är en styrka, då pratar vi samma språk, då får vi 
samma bild bara vi vet våra roller. (IP 49) 

En av ledamöterna, som varit med länge, tycker att styrgruppen utvecklats efter att UVTS 
initierades 2017 och fortlöpande följs upp av styrgruppen. Det är inte längre enbart ett 
informationsforum. 

När projektet UVTS kom igång blev det ett tydligt fokus, innan var det mer ett 

informationsforum. När det avsattes medel – det var då det började hända det är min 

uppfattning. Då blev det också mer tydlig riktning hur vi kunde arbeta mer förebyggande och 

hur vi kunde bidra. Tidigare var det så att man fick information och om man ska vara krass så 

hände det inte jättemycket med den informationen i alla fall på Fritid. (IP 50) 

Polisen, vanligtvis lokalpolisområdeschefen och kommunpolisen deltar i styrgruppens möten. 
Lokalpolischefen beskriver polisens roll i Umebrå så här: 

Polisen är mest där [läs i rådet] för att leverera en lägesbild och informera om sin bild av 
brottsligheten … om vad som hänt sen senaste mötet. Och att svara på frågor från politiker. 

Det säger sig självt att det inte hinner förändras så mycket på ett halvår, det kan vara någon 
liten tillfällig topp med stök på stan, men i stort har det väl inte skett så mycket. Min fantasi 
känner jag tryter lite grann för att kunna göra den här föredragningen intressant och 
lyssningsvärd. 

Det [rådet] ger ibland ett visst inriktningsbeslut. Det är sällan så tydligt… att det här är något 

som polisen ska ta med sig in i sin organisation utan det blir mera vad kommunen ska jobba 

med. (IP 45) 

Den information som polisen lämnar om trygghets- och brottsläget uppfattas på olika sätt av 

ledamöterna. En del tycker att polisens information är saklig, tillförlitlig och balanserad och att 

det är den viktigaste information som de tar med sig från mötena. Det finns också ledamöter som 

tycker att polisens lägesbeskrivningar tar lite för mycket plats. 

Polisen är lite spektakulär ibland i sina dragningar (…) ibland blir det lite mycket fokus på det 

polisära, det är viktigt förstås men eftersom det kommer vid varje möte kan jag känna att det 

är väl mycket kring just den rapportering, att det skulle vara intressant att få en lite bredare 

bild också. (…) Polisen kunde ha ett tydligare syfte med sina dragningar, vara lite mer 

stringenta på vilket sätt de ser utvecklingen från ett bredare trygghetsperspektiv. (IP 46) 

Polisens och den ovan citerade ledamotens erfarenheter visar att polisens information om 

trygghetsläget inte är tillräcklig för alla ledamöter. Det finns också en fråga om vilka brott som 

polisen lyfter upp bland alla förekommande brott. Kommunen informerar också om trygghets-

läget genom att presentera pågående projekt på trygghetsområdet där projektledare bjuds in att 

berätta om pågående arbete. Men det finns kunskap om trygghetsfrågor inom Umeå kommun som 

inte ansvariga politiker får ta del av. Så här uttrycker sig en av ledamöterna: 

Det vore intressant och skulle ge ett större mervärde [läs informationen om trygghetsläget] 

att man gav respektive förvaltning ett uppdrag att man, inte varje gång, men kanske en gång 

per termin, Hur bedömer social- skol- och fastighetsförvaltningen frågan om trygghets-

skapande åtgärder? och vad ser ni i er verksamhet kring det, något som oroar, något som blivit 

bättre? Att man avkräver förvaltningen sin bild. Varje förvaltning sitter inne med viktig 

information här. (IP 46) 

Det som ledamöterna kommer överens om och som följs upp av styrgruppen skickar styrsignaler 

till nämnder och förvaltningar men eftersom nämnderna har makt att själva besluta inom sina 

respektive områden är det inte säkert att åtgärder genomförs. Det är oftast en resursfråga och en 
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del kan göras inom ramen för befintlig budget men långt ifrån allt. Tillskjuts inga extra medel så 

måste nämnderna och förvaltningarna skära ner på något inom den ordinarie verksamheten. 

Det är lätt att prata om saker att det här är viktigt och det här är viktigt, men när man tillsköt 

medel som man gjorde då 2017, jag tror det var en eller två miljoner någonstans, då får det en 

annan dignitet. För det är lätt att säga att det här är viktigt men man lägger inga resurser på 

det och då är det helt omöjligt för man har ett befintligt reglemente och uppdrag och så ska 

man göra det här också det blir inte gjort, men när man tillskapade dom här pengarna och 

tillsatte en styrgrupp för tjänstepersoner också – då blev det skarpt läge och när man i senast 

budget avsatte 6 miljoner för social hållbarhet då blir det ett helt annat fokus … då menar man 

allvar med det här. (IP 50) 

6.5.4 Värdet av Umebrå styrgrupp 
Värdet av Umebrå framstår störst för kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner. 

Framförallt värdesätts polisens information om brottsutvecklingen och att alla får en gemensam 

lägesbild där också kommunens information ingår. Men Umebrås värde bedöms lite olika av 

politiker, tjänstepersoner och polisen: 

Det är ett väldigt bra forum, där vi träffas över nämnderna och där vi får en helhetsbild både 

via våra tjänstepersoner och polisen som ger en sansad och saklig bild över läget. (IP 49) 

För mig som förtroendevald är det väldigt, väldigt bra, det har ett högt värde att få sitta ner 

och diskutera med lokalområdespolischefen, kommunpolisen och andra förtroendevalda från 

andra nämnder. (IP 48) 

Värdet [av Umebrå styrgrupp] är kopplingen till politiken, att de får informationen om de här 

frågorna (narkotika, brott). Men det skulle vara bättre för vår förvaltning om vi fick i uppdrag 

att presentera något mer genomarbetat som vi kunde skicka upp kring den här aspekten [läs 

trygghets- och brottsproblematiken) från vår sida till politiken… Vi har också staber under oss 

som skulle kunna ta fram ett underlag som skulle kunna komplettera bilden och ge en 

kunskapshöjning för den politiska ledningen. (IP 46) 

Generellt sätt har vi en fin samverkan [läs med kommunen]och en hög förståelse för polisen. 

Det finns ett bra syfte med samverkan t.ex. när vi haft toppar med bilbränder, det gick väldigt 

snabbt att få dom här kontakterna, vad kan vi göra tillsammans, vad ska vi ha för 

mediebudskap, det finns redan uppkörda kanaler och det går att få en gemensam 

lägesbeskrivning och enas om olika strategier och nu gör vi det här och det här. Det fungerar 

väldigt, väldigt bra. (IP 45) 

Allt det viktiga arbetet pågår i andra fora. Det är självklart ett värde i uppdatering av 

lägesbilder, men  det är inte så tydligt vad syftet är med Umebrå (styrgrupp) annat än att dela 

lägesbilder. Det borde finnas något mer och ibland har det kommit något mer men det borde 

vara tydligare. (IP 45) 

6.5.5 Effekter av Umebrå styrgrupp 
Umebrå har bidragit till att ledamöterna har hållit sig välinformerade om trygghetsläget och 

brottsutvecklingen i kommunen vilket varit en central utgångspunkt för utveckling av 

kommunens policy och för vilka insatser som kommunen valt att satsa på. Rådet har bidragit till 

att förförankra kommunens övergripande trygghets- och brottsförebyggande policy, inklusive 

Samverkansöverenskommelser och Medborgarlöften med polisen. Utöver det som ingår i 

Samverkansöverenskommelser och Medborgarlöften har Umebrås styrgrupp inte haft någon 

direkt påverkan på polisens arbete.  

UVTS initierades av Umebrås styrgrupp och rådet har haft en avgörande påverkan på UVTS såväl 

i uppstarten, genomförandet som i vidareutvecklingen av UVTS. Utan polisens information och 

vädjan till kommunen om hjälp i det förebyggande arbetet är det osannolikt att UVTS hade 
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utvecklats, i alla fall inte hösten 2017. Som framgått har det som  initierats och som det gått att få 

en samsyn kring i rådet tagits vidare och ibland resulterat i åtgärder: 

Den här konstellationen medverkar, för de får en specifik information om trygghetsläget, brott 

och droger, till att olika satsningar kommer till stånd. (IP 46) 

Det som fastslås är en uppmaning från rådet till huvudmännen vi vill att ni samarbetar om det 

här (...) och jag tycker man efterlever och är lyhörd för viljeinriktningar som tas upp i Umebrå 

styrgrupp. (IP 47) 

Tabell 7. Effekter av Umebrå styrgrupp 

På lokal trygghetsskapande och brottsförebyggande policy 
Ledamöterna har hållit sig informerade om trygghetsläget och brottsutvecklingen vilket 
utgjort grund för policy och överenskommelser 
Kommunens övergripande trygghets- och brottsförebyggande policy, Sam-
verkansöverenskommelser och Medborgarlöften har förförankrats i rådet  
På lokal brottsbekämpning och lokalt trygghetsarbete 
Strategisk samverkan i akut och förebyggande brotts- och trygghetsarbete 
Etablerat kontaktvägar som aktiveras vid behov 
Skapat förväntningar att olika förvaltningarna/verksamheter arbetar förebyggande och 
agerar i ett tidigt skede så att problemen inte växer 
På UVTS 
Umebrå initierade UVTS  
Förförankring av revideringar av UVTS målbild, aktivitetsplaner och ny Färdriktning  
Indirekta effekter 
Bidragit till förståelse för polisens uppdrag och arbete inom kommunen och för 
kommunens dito inom polisen 
Förstärkning av ett brottsförebyggande perspektiv i kommunens, polisens och regionens 
trygghetsarbete 
Legitimering av nätverksstyrning 

 

Intervjupersonerna har ibland haft svårt att skilja på vad som är en effekt av Umebrå och av UVTS 

och att avgöra om vad som kan förklara effekter. Flera framhåller att Umebrå och UVTS förstärker 

varandra: 

Umebrå har stor genomslagskraft - Umebrå och UVTS ger fina styrsignaler till våra 

tjänstepersoner att gå in i ett tidigt skede och jag tror det kan skynda på arbetet. (IP 49) 

Det är svårt att peka på att just det här har gett en effekt men fokus har varit på att få till 

föräldrautbildningar, program mot våld som tagits i fullmäktige. Man tar hänsyn till 

tryggheten när man gör detaljplaner eller i alla fall konkreta bygglov och man bygger nya 

platser i stan. Det kan ju vara sånt som ändå skulle ha skett men jag tror att det har mycket 

grund i Umebrå. (IP 48) 

En konkret åtgärd av Umebrå och UVTS är Fritids flytt av en fritidsgård och tillskapandet av en 

mötesplats för 17-20-åringar. Det skulle inte ha blivit av utan UVTS. 

Vi flyttade en fritidsgård från Gräddvägen tillsammans med Ersboda Folkets hus, det är en sån 

här konkret sak, startade upp en ny mötesplats för 17-20 åringar med personalresurser och 

allt vad det innebär. (…) Vi flyttade resurser helt enkelt. (IP 50 ) 
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7. Två skolors brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete 
 

I detta kapitel beskrivs två skolors brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete och deras 

samverkan med andra aktörer. Skolornas arbete inom detta område styrs av lagar, regelverk och 

styrdokument. Det handlar till stor del om arbete med skolans demokratiska värdegrunds-

uppdrag; likabehandling, diskriminering och kränkningar samt arbete i syfte att skapa studiero. 

När de två skolorna arbetar med detta i vardagen ramas det inte in som ett arbete initierat eller 

styrt av Umeå växer tryggt och säkert. Däremot har Umeå växer tryggt och säkert kommit att bli 

en resurs i skolornas arbete som också är en del i UTVS programteori. UVTS bygger vidare på ”det 

som skolorna gör idag och fungerar”. Vad kännetecknar då detta arbete och hur fungerar det?  

Mycket av dessa skolors trygghetsskapande arbete är relativt lika. Därför beskrivs först det som 

är gemensamt och därefter fördjupas bilden med fokus på det som utifrån informanternas 

beskrivningar tycks skilja dem åt. Inledningsvis ges en bakgrund till detta arbete och en 

beskrivning av de mer generella förändringar som påverkat det. 

7.1 Trygghetsarbetets kontext 
På en grundläggande nivå arbetar alla skolor i Sverige utifrån samma mål  och regelverk när det 

gäller att främja trygghet. Arbetet sker utifrån idéer om ett systematiskt kvalitetsarbete med 

kontinuerlig uppföljning i syfte att identifiera brister och utveckla verksamheter. Arbetet styrs av 

huvudmannen och leds av rektor på den enskilda skolan och i arbetslag med mentorer. 

Resurspedagoger (och annan personal med uppgift att arbeta med elevers sociala relationer på 

bl.a. raster) och elevhälsoteam har också en viktig roll. Dessutom är elevhälsans främjande och 

förebyggande uppdrag centralt i detta sammanhang med stöd i likabehandlingsarbetet och med 

likabehandlingsplaner och i att utveckla kartläggning och åtgärder. Kurator arbetar i elevhälso-

team, men har också särskilt ansvar för enskilda elever som inte mår bra.  

Många elever fångas också upp av lärare på de två skolorna eftersom dessa ofta har en nära 

relation till elever vilket beror på att sociala relationer värderas högt på skolorna, men också på 

andra faktorer som exempelvis att lärarrum ligger centralt placerade nära elever i skolans 

byggnad. På bägge skolorna lyfter man just fram skolbyggnadernas arkitektur i positiva ordalag 

som bidragande till trygghet på skolorna. Förutom att vara estetiskt tilltalande, är byggnaderna 

öppna och består inte i skrymslen, korridorer och språng som vanligtvis utgör undanskymda och 

otrygga platser. 

Liksom andra skolor i Sverige arbetar de två skolorna utifrån riktlinjer från huvudmannen med 

trygghetsundersökningar, utredningar, dokumentation och rapportering av incidenter till 

huvudman samt kontakter med vårdnadshavare. Bägge skolorna har en plan för att motverka 

kränkande behandling samt aktiva åtgärder som innebär ett förebyggande och främjande arbete 

för att inom verksamheten motverka diskriminering. Umeå kommunen har även handlingsplaner 

kring suicid, hot, våld och polisanmälan samt hedersproblematik. Det finns därutöver riktlinjer 

kring olika former av anmälningar till exempelvis socialtjänst eller av minderårig till polisen vid 

brott. Däremot saknas, enligt informanterna ett regelverk eller en handlingsplan som ger skolorna 

vägledning när det gäller snabba åtgärder beträffande omplacering av elever som upplevs utgöra 

fara för andra elever och personal, en plan som möjliggör för skolor att i sådana ovanliga fall leva 

upp till krav på såväl skolplikt och trygghet (se sammanfattning nedan). På skolorna använder de 

sig av temadagar, värderingsövningar och samtal som är såväl planerade och som genomförs vid 

behov (då konflikter och andra problem uppstår). Aktörer på bägge skolorna beskriver en lång 

historia av samverkan och projekt med aktörer i och utanför skolan som haft olika form och som 

kommit och gått.  
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I ett kommunperspektiv är de två skolorna, vilket framgått ovan, belägna i socioekonomiskt 

utsatta områden med en hög andel boende med annan etnisk bakgrund. Informanter som arbetar 

i skolorna berättar att deras område har dåligt rykte och många – inte alla – anser att ryktet är 

felaktigt och att dessa områden i själva verket är lugna och trygga och att detta även gäller skolan. 

Dessa skolor påminner i många avseenden om andra jämförbara skolor – men i ett viktigt 

avseende utmärker de sig i både ett lokalt och nationellt sammanhang: det är skolor med mycket 

stor stabilitet och kontinuitet när det gäller personal. Vid tidpunkten för utvärderingen hade 

kurator på Ålidhemsskolan arbetat i 22 år, rektor hade haft tjänsten i 16 år, och det fanns en 

resurspedagog som arbetat i 17 år. Även övrig personal på skolan och på fritidsgården hade 

arbetat länge. På Ersängsskolan hade kurator arbetat i 27 år, det vill säga sedan 1994 då skolan 

byggdes och rektor hade haft sin tjänst i 11 år. Som en informant på Ålidhemsskolan utrycker det: 

”Många har arbetat på skolan i 20 år och de flesta som slutar gör det på grund av att de går i 

pension” (IP 39).  

I ett nationellt perspektiv är dessa förhållanden anmärkningsvärda och de skapar mycket goda 

förutsättningar när det gäller trygghetsarbete. Hög personalomsättning är nämligen ett utbrett 

problem i den svenska skolan, inte minst i skolor i socioekonomiskt utsatta områden 

(Riksrevisionen 2020; SOU 2020:28). I hälften av alla skolor i Sverige har rektorerna varit 

anställda tre år eller mindre. Bristande kontinuitet i ledarskap leder bland annat till att 

skolutveckling avstannar, personalomsättning ökar, att skolans gemensamma förhållningssätt 

inte upprätthålls och att särskilt stöd och extra anpassningar inte görs på det sätt som tidigare 

överenskommits (Skolinspektionen, 2019). Bristande kontinuitet i personal har dessutom 

negativa effekter på elevhälsans arbete i skolan inklusive samverkan med externa aktörer inom 

socialtjänst, sjukvård och polis (Hylander & Skott, 2020).  

I denna utvärdering har frågor om insatsers relevans, värde och effekter varit centrala. För 

informanterna är dessa begrepp ofta svåra och ibland möttes de med synnerligen adekvata 

motfrågor av typen: ”Vad skulle hända om vi inte gjorde detta?” eller ”Hur mäter man effekter när 

vi inte har något att mäta mot, när vi inte vet vad som hänt om vi gjort annorlunda?”. 

Informanterna värjer sig alltså för själva effekt-begreppet (vilket de har stöd för i 

samhällsvetenskaplig forskning där effekter och enkla orsak-verkanssamband ofta 

problematiseras).  I den konkreta verksamheten är begreppen relevans, värde och effekter 

dessutom svåra att särskilja från varandra – de insatser som informanterna över tid anser fungera 

är de som de ser som relevanta och värdefulla. Generellt anser de att arbetet med och samverkan 

kring trygghet och sociala relationer är mycket viktigt. 

7.2 Generella förändringar i brotts- och trygghetsläget 
När informanterna på skolorna ombeds beskriva förändringar i brotts- och trygghetsläget lyfter 

de fram olika aspekter varav vissa kan sägas vara mer generella. Man beskriver till exempel att 

det blivit svårare att få elever att berätta, men att detta antagligen är ett mindre problem på dessa 

skolor än andra då personal och elever har en nära relation. Tystnadskulturen anses bland annat 

bero på att den som berättar riskerar att bli uthängd och trakasserad på nätet av personer som 

ofta inte är inblandade i händelsen. Elever hittar, på gott och ont, information på andra håll och 

söker därför vuxnas hjälp och stöd i mindre utsträckning. Det finns också en typ av gängkultur 

enligt vilken man inte ”golar” eller berättar för vuxna. Här kan eventuellt förändringar i skolans 

skyldigheter att utreda och anmäla incidenter till huvudmannen bidra till tystnadskultur och en 

minskad tillit till vuxna. En informant berättar om elever som beklagat sig över utvecklingen. 

Elever har sagt det till mig: ”det går ju inte att prata med er, ni gör ju så stor sak av allt, när 

man kanske bara vill ha råd startar ni stora utredningar!” (IP 57) 
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Någon informant beskriver en ökad användning av vapen, till exempel knivar som var ovanligare 

förr. Många informanter som har arbetat länge och har långa tidsperspektiv beskriver hur den 

allmänna utvecklingen går i cykler när det gäller droger, hot, gängbildningar, språkbruk och 

mobbning. Som en av de intervjuade områdespoliserna konstaterar är trots allt Umeå en liten stad 

och de två områdena små vilket betyder att enskilda individer har stor betydelse i sammanhanget. 

När det gäller helhetsbilden och förändring över tid är den svår att beskriva enligt de intervjuade 

poliserna som bekräftar de svårförklarade cykliska trenderna.  

För något år sedan pratade man om att ha ordningsvakter och väktare på Bräntbergsskolan 

och där är det jättelugnt idag. Det har varit värre och lugnare och det förändras över tid. (IP 

23) 

Informanter menar också att elever, kanske som en konsekvens av sociala medier, har mer 

kontakt med andra elever utanför det egna bostadsområdet och att man också rör sig mer i staden. 

Det gäller inte minst elever som uppfattas vara i riskzonen. Informanter beskriver mer 

uppgörelser och hot som inte är konflikter mellan två elever utan mellan grupper och gäng. 

Orsaker till konflikter är svårare för personal att identifiera och förstå då de inte längre alltid 

uppstår i en klass eller en skola. Orsakerna framstår som otydligare och beskrivs av en informant 

som mer av ”en grej” där elever inspireras av en utveckling utanför skolan (IP 15). Då elever från 

andra skolor kommer till den egna skolan och bråk uppstår saknas sociala relationer mellan 

besökande elever och skolpersonal och det är mycket svårt att avstyra konflikter. 

Det har funnits exempel då elever från andra skolor kommer till skolan som en typ av torpeder 

för att spöa en elev. Då är det svårt att agera eftersom det inte finns någon relation till de elever 

som kommer utifrån – har man en relation är det ofta möjligt att hejda elever hur arga de än 

är, har man det inte är det ofta omöjligt eftersom de inte bryr sig. (IP 16) 

För att tidigt identifiera och hantera denna typ av konflikter är samarbete och informationsutbyte 

mellan socialtjänst, polis, fritidsgård och skola avgörande. Betydelsen av fältassistenter i 

skolmiljön, vilka ofta har relationer till elever oberoende av skoltillhörighet, är också viktiga. 

Överhuvudtaget är de sociala relationernas betydelse central i det trygghetsskapande arbetet, 

vilket kommer att framgå nedan.  

7.3 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på båda skolorna 
Nedan beskrivs de två skolornas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på en mer 

generell nivå med fokus på gemensamma aspekter. Först beskrivs skolornas interna arbete för 

elever som riskerar att misslyckas och skapa oro och därefter samverkan med andra aktörer och 

särskilt det som på senare tid bedrivs inom ramen för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 

och fritid (SSPF). 

7.3.1 Arbetet med elever som riskerar att misslyckas och skapa oro 
Informanter på de två skolorna delar på en grundläggande nivå perspektiv på hur 

skolmisslyckanden och social oro samspelar och de delar också ett socialt patos för elever som av 

olika anledningar har det svårt i och utanför skolan. Det är en selekterad grupp professionella som 

aktivt sökt sig till just dessa skolor för att arbeta med elever som i större utsträckning än elever 

på andra lokala skolor kommer från socioekonomiskt utsatta eller studieovana hem. På bägge 

skolorna beskrivs försök att förstå denna elevgrupp och att arbeta med flexibla anpassningar: 

Ofta kan det vara elever som inte förstår instruktioner och vad de andra gör och då måste de 

dölja det och ett sätt är att vara stökig och bråkig, därför måste vi utreda varför är Kalle i 

gardinerna och hänger – beror det på att han inte förstår osv? Andra som inte förstår eller 

hänger med kan bli hemmasittare, det är olika. Vi har olika sätt att stötta upp, vi har 

speciallärare, vi försöker att inte vara rigida i elevstödet. Vi är flexibla över tid och anpassa 
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stöd till olika elever, olika lösningar, grupper, personal, arbetsformer och individuell 

undervisning. (IP 16) 

Även om huvuduppdraget i skolan är att stötta elever till att nå måluppfyllelse, handlar det också 

om att ge stöd till unga ”som hamnat i fel sammanhang och pysslar med fel grejer” (IP 15). Detta 

arbete sker ofta i samverkan på och utanför skolan och tillsammans med vårdnadshavare för att 

förstå vad som är orsaker och det sker, enligt informanterna, med varierande framgång beroende 

på bland annat graden av kontakt med unga.  

Informanter på bägge skolorna, men även från socialtjänsten, betonar vikten av resurspersoner 

eller kamratstödjare som arbetar ute i skolan på raster för att bygga relationer med elever. På 

Ersängsskolan hade man till exempel kamratstödjare tidigt. Det var totalt fem på skolan som var 

utbildade på Hassela. Över tid har de, som en informant beskriver 

…hittat andra former för att ha personal [t.ex. kamratstödjare] som motar bort obehöriga, 

hjälper elever att komma till lektioner, och som är en länk mellan elever och vuxna på skolan. 

[Det] har varit vår grej. Det har ibland varit tal om att vi skulle få en vakt på skolan, men det 

har inte varit vår melodi, vi har jobbat med relationer på detta sätt. Denna funktion har funnits 

och försvunnit på grund av resursbrist kopplad till att skolan blivit mindre och att ekonomin i 

kommunen blivit sämre.  (IP 15) 

Inte minst på Ersängsskolan beskrivs denna funktion [med kamratstödjare] som en avgörande 

trygghetsfaktor och en central del i skolans trygghetsskapande arbete och som är efterfrågad och 

populär bland eleverna. De har dock haft svårt att få gehör från huvudmannen för att få denna 

funktion på lång sikt.   

Informanterna på bägge skolorna beskriver hur de ger dessa elever extra undervisningsstöd. 

Detta sker ibland i särskilda grupper och med relationsskapande och särskilt stöd i och utanför 

skolan. Idag finns inga fasta mindre grupper, bara tillfälliga för extra stöd eftersom trenden och 

de yttre förväntningarna de senaste åren handlat om inkludering. Det anses inte vara ”politiskt 

korrekt” med särskilda grupper, men informanterna menar att det ibland kan fylla en funktion. 

Jag tycker att kravet på inkludering är exkluderande för många av dessa elever. De känner sig 

utanför eller som UFON i helklass och ställer till med besvär. De har en oro i kroppen av en 

anledning, de behöver stöd och hjälp i helklass. En del av dessa ungdomar säger detta själv. 

Det är inte bara elever i autismspektrat. Skolan har blivit mer teoretisk och det passar inte alla 

eftersom vi är olika. (IP 57)   

Denna informant är kritisk till budskapet om inkludering i alla sammanhang, men betonar att man 

alltid ska sträva efter inkludering och återintegrering. 

Ingen av de två skolorna har bedrivit omfattande arbete inom detta område som specifikt inriktat 

sig mot pojkar respektive flickor. Det finns och har funnits kill- och tjejgrupper på skolorna och 

på fritidsgårdarna i perioder. Informanterna beskriver att det kan vara enkönade gäng som gör 

saker, som förtrycker eller himlar med ögonen och de arbetar med detta kontinuerligt. Oro märks 

också oftare tydligare bland pojkar. Däremot visar deras erfarenheter inte att specifika insatser 

eller metoder fungerar bättre för pojkar eller flickor.  

Polisen menar att insatser borde sättas in tidigare eftersom det är svårt att vända en negativ 

utveckling då elever är 15-16 år. Enligt polisen ser alla inblandade problemen redan i låg- och 

mellanstadiet. ”Sedan är det som att man bara väntar tills de blir tillräckligt gamla för att verkligen 

ställa till det för sig själva. Sätt in resurser tidigare så kanske man har effekt av dem” (IP 23).  
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7.3.2 Skolornas samverkan med andra aktörer 
Skolornas samverkan i det trygghetsskapande arbetet och för elever i behov av särskilt stöd, där 

rektor och kurator medverkar, sker främst med fältgrupp och första linjens socialsekreterare på 

Socialtjänsten, områdespolis och arbetsledare på fritidsgård inom ramen för SSPF. På Ålidhem 

finns också samverkan med näringsidkare, bostadsbolag (se Trygga Ålidhems Centrum) samt 

frivilligorganisationer. Diskussioner finns att inleda sådan samverkan på Ersboda också. 

Därutöver samverkar skolorna inom ramen för HLT (Hälsa, Lärande och Trygghet) där de lyfter 

individer som behöver ett stöd. Det är ofta elever som har problem med exempelvis psykisk ohälsa 

och som upptäcks i skolan. HLT beskrivs som en fungerande samverkansform som är 

implementerad och där det hålls regelbundna möten. Syftet är tidig upptäckt och insatser av 

individer i behov av stöd och innebär att skolan inte behöver uppfinna lösningar när det finns 

aktörer som har bättre verktyg. 

Det är betydelsefullt att vi har olika glasögon – socialtjänsten ser familjen, hemma och barnets 

sociala situation, hälsocentralen ser  andra saker kring hälsa så kommer vi fram till förslag på 

vad vi kan erbjuda och sedan gör vi det. Vi erbjuder ofta det som kallas råd och 

informationssamtal som är ett dokumentationsfritt möte och ett första steg. Det kan vi göra 2-

3 ggr utan att det blir ett ärende på socialtjänsten. (IP 54) 

Samverkan i SSPF 

Samverkan som idag sker inom ramen för SSPF på Ersängsskolan och samverkan på 

Ålidhemsskolan mellan skolor och andra aktörer har funnits i olika former över lång tid och den 

beskrivs som en förutsättning för att hantera de problem som de olika aktörerna står inför. SSPF 

initierades som en del av Umeå växer Tryggt och Säkert. Genom SSPF har ett sedan lång tid 

pågående arbete på Ersängsskolan fått en fastare struktur och där informationsutbytet anpassats 

till kraven på sekretess (se nedan). 

Samverkan möjliggör informationsutbyte kring den allmänna utvecklingen och enskilda unga 

vilka varit inblandade i incidenter eller uppvisar riskbeteenden där det finns en begynnande 

kriminalitet eller begynnande missbruk. Värdet med samverkan handlar också om skapande av 

personliga och tillitsfulla relationer som gör snabba kontakter möjliga – att ”trösklarna bli lägre” 

(IP 54) – och att olika aktörer får kunskap om andra professioners uppdrag och perspektiv. Ett 

annat värde, som uppmärksammas av en informant, är att sådana relationer kan bidra till ett mer 

organiskt perspektiv på samverkan som kollektiv problemlösning där enskilda professionella blir 

mindre bundna av den egna verksamhetens formella uppdrag och i stället ser till de konkreta 

behoven.  

Problem i samverkan kan exempelvis bero på förväntningar. 

Det kan också bli så att samarbetet inte fungerar och det kan bero på att aktörer har olika 

förväntningar på vad andra ska göra och går in i samarbete med inställningen ”vad ska andra 

göra” och inte att ”vi kan tänka oss att göra det och det”. Detta leder till att problemet kastas 

runt. Det kanske inte alltid handlar om vem som enligt lagens mening borde gör det ena eller 

andra, det kanske handlar om att hjälpas åt och då kan alla behöva tänja på sina uppdrag och 

göra det lilla extra för att det ska bli bra för barnet eller ungdomen – detta kan vara en 

utmaning. (IP 54) 

Som ett exempel tar informanten situationen när ett barn inte kommer till skolan, ett problem 

som potentiellt kan växa till mer långvarig problematisk skolfrånvaro. 

När man börjar höra ”det där är inte skolans ansvar”, ”vi ansvarar inte för att eleven kommer 

till skolan, vi ansvarar för eleven när hen kommer till skolan”, då tar det stopp. Socialtjänsten 

ansvarar för att stötta familjen och om de gör allt de kan så är det ändå inte möjligt att bära en 

femtonåring från sängen till skolan och säga ”nu får ni ta över”, det fungerar inte så. I ett sådant 
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exempel kanske skolan behöver tänka: kan vi gå hem till eleven, kan vi möta upp eleven 

utanför skolan, kan vi på socialtjänsten gå dit hem och knacka på och hjälpa till. Det står 

ingenstans att vi måste – men kan vi ibland skaka om och testa och bryta mönster. Det finns 

ingen tydlig gränsdragning utan den måste växa fram i samverkan. (IP 54) 

Denna typ av gränsöverskridande arbete och samverkan förekommer på såväl Ersboda som 

Ålidhem. SSPF har bidragit till ett kollektivt ansvarstagande för den typen av utmaningar som 

citaten visar genom att gränsöverskridande samverkan byggs upp. 

SSPF antas av informanter fylla en funktion när det gäller att fördjupa samverkan och kunskapen 

om de olika aktörernas verksamheter och uppdrag samt syftet med samverkan. 

Det är viktigt att alla förstår yrkesrollerna och deras funktion i samverkan. Det har funnits 

hinder och det är därför SSPF kommer nu, man har kanske tänkt individ, inte att ”här är vi för 

ungdomen”, inte förstått varför man sitter i samverkan och då kan det bli jättesvårt. (IP 10) 

Den största utmaningen i SSPF-samverkan handlar enligt informanterna annars om hanteringen 

av sekretess som av många uppfattas som ett stort hinder i arbetet med att utbyta information 

och lösa problem med barnets/elevens bästa i fokus. Samtidigt har skolans aktörer förståelse för 

sekretesslagstiftningen och det faktum att polisens och socialtjänstens arbete ställer andra krav 

på sekretess än skolans. Inte minst Socialtjänsten är medveten om hur detta påverkar samverkan. 

Sekretess är absolut ett hinder, vi är extrema och beroende av samtycke för att kunna lämna 

någon information vilket är deppigt och andra verksamheter blir frustrerade över detta. Ofta 

när det gått långt för en ungdom är det svårt att få föräldrars samtycke så att man kan prata 

vilket är tråkigt. I SSPF har vi inte haft något samtycke, oftast är det skolan som lyfter detta 

med vårdnadshavare. (…) Ibland kan det finnas fall då jag vet mycket som kan vara av värde 

för skolan. (IP 36)  

Problem att få samtycke från föräldrar kan bero på skam, att det förekommit våld eller missbruk 

i hemmet eller att förmågan som förälder brustit som man inte vill skylta med. Ofta finns en rädsla 

för socialtjänsten, vårdnadshavare vill inte att det pratas öppet om deras barn på möten där 

Socialtjänsten medverkar på grund av att man är rädd för omhändertaganden.  

Även om sekretessen kan ses som ett hinder betonar många informanter att den är viktig och att 

information måste hanteras varsamt på samverkansmöten. 

På möten får man inte gissa, utan man måste fråga uttryckligen: ”vet ni om socialtjänsten är 

inkopplad?” Och det vet ofta till exempel polisen som har kontakt med socialtjänsten. Om det 

finns en osäkerhet så uppmuntrar vi ofta till orosanmälan. Annars är det viktigt med sekretess 

och att till exempel inte människor blir stigmatiserade under lång tid för saker som hänt, det 

tjänar ibland inget syfte att sitta i möten och delge information.  (IP 54) 

Informanterna beskriver en förhoppning att SSPF ska tydliggöra riktningen så att alla vet om 

premisserna och hur man ska jobba med en viss individ och vad olika aktörer får göra.  

Vi har nästan ingen sekretess mot socialtjänsten, men mot skolor absolut. Om till exempel en 

elev har blivit hotad på sociala medier och är livrädd, då frågar skolan oss; ”stämmer det?” Och 

det kan vi inte svara på för det är förundersökningssekretess. De kan vilja ha besked om vad 

drogtester visat och så – ”stämmer det, håller han på med droger?” Det kan inte vi säga. Och 

det är information som skulle vara mycket viktig för dem i skolan. Där kan sekretessen vara 

ett problem.  Det finns en viss okunskap, en del verkar tro att vi kan göra väldigt mycket med 

elever under 15 år. (IP 23) 

Även fältassistenterna hyser förhoppningar att SSPF ska möjliggöra en bättre hantering av 

sekretessfrågan i samverkan. 
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Idag är det inte så enkelt i och med att alla är tyngda av olika former av sekretess. Men 

samverkan fyller ingen funktion om man inte kan hitta former för att dela information. Och 

därför är det nya SSPF bra. Vi [på Socialtjänsten] har den tyngsta sekretessen, men får vi 

godkännande från föräldrar så kan vi börja jobba mer. (IP 36)  

Fältassistenterna menar att samtyckesblanketterna är omständliga och försvårar snabba och 

koordinerade insatser. De har hittat sätt att arbeta där de ofta tar kontakt med föräldrar och får 

samtycke. De jobbar utan samtyckesblankett, men med föräldrarnas medgivande.  

De gånger de säger nej, då måste vi göra på ett annat sätt, då gör vi ofta en anmälan, men till 

99 procent får vi alltid med oss familjerna i arbetet eftersom vi jobbar motiverande. Men man 

skulle önska att man kunde lyfta namn hej vilt på möten, det skulle göra att alla fick upp 

ögonen på ett helt annat sätt och göra det möjligt för att kunna starta tidiga insatser från alla 

håll och kanter. (IP 10) 

Kunskapen inom detta svåra område är något som växer fram just i samverkan. Även om de 

skolaktörer som intervjuats inom ramen för denna utvärdering har lång erfarenhet och betydande 

kunskap inom området är frågor om sekretess ett viktigt område när det gäller samverkan som 

kan komma att kräva framtida kompetensutvecklingsinsatser. Att allmänt öka kunskapen i 

skolors organisation om polisens och socialtjänstens uppdrag och arbete skulle kunna rymmas 

inom ett sådant arbete då detta inte är kunskap som skolans personal fått med sig i sina 

grundutbildningar. 

Fältgruppens övriga samverkan med skolorna 

De två intervjuade fältassistenterna hade mest erfarenhet av arbete på Ersboda, men menade att 

arbetet bedrivs på liknande sätt av alla sex fältassistenter som arbetar på prioriterade skolor på 

de  nordöstra stadsdelarna, Grubbe och Teg. Samverkan sker både vid formella möten, men också 

vid behov då det sker snabbt. Skolan kan kontakta fältgruppen om det inte är allvarligt och blir 

polissak. Fältassistenterna bidrar till konflikthantering utifrån de relationer de bygger med 

ungdomar. 

Vi har jättebra kunskap om relationer och skapar bra relationer till ungdomarna. Det är det vi 

gör hela tiden. Det är lättare för oss på fältgruppen. Olika aktörer skapar olika relationer, vi 

bidrar med vår kunskap och relationer. (IP 10) 

Normalt har vi team en gång per vecka med ansvar för olika skolor, då är vi ute på förmiddagar 

där vi bygger relationer i deras trygga miljö för att de sedan på kvällstid ska kunna söka hjälp. 

I stort sett varje dag är vi ute på skolorna. När det uppstår bråk och konflikter ringer de oss 

först för att informera så att vi ska veta om det, men också för att få stöd och hjälp utifrån att 

vi känner ungdomarna och kan skapa en lugnande miljö. (…) Vi kan komma in var som helst, 

bli inbjudna vid fester eftersom de är trygga med oss och litar på oss, ”det är fältgruppen, de 

är schyssta, jag känner dom”. Fast de vet att vi ringer hem till föräldrar kring olika saker och 

har anmälningsskyldighet. Utan relationer går inte arbetet, det är relationer som möjliggör att 

vi sedan kan göra alla jobbiga saker som att till exempel ringa till föräldrar. De får kontakt med 

oss så att de kan ringa till oss och få hjälp. Vi finns också kvar på skolan efter bråk, på fritid och 

helg. Samverkan skapar en röd tråd från skoldag till fritid. (IP 36) 

Just att fältassisterna inte enbart arbetar lokalt gör att de lär känna ungdomar från hela Umeå. På 

eftermiddagar är de ofta i centrum för då möts ungdomar där från olika stadsdelar. Enligt 

fältassistenterna är det  inte som förr då man umgicks med de i klassen utan man umgås över 

områdena. I kraft av de relationerna har fältassistenterna större möjligheter att agera vid 

konflikter då ungdomar utifrån kommer till en skola och det blir bråk. 

Bråk på Ersängsskolan handlar ofta om att det kommer elever utifrån eller att man känner 

någon på skolan. Och skolans vuxna känner inte till de som kommer och besöker skolan och 

där bidrar vi eftersom vi känner ungdomarna. (IP 36) 
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Fältgruppen arbetar också med relationer till föräldrar för att ge stöd och föräldrar kan då också 

kontakta fältgruppen om de är oroliga för en ungdom. 

Om det uppstår en oro kring en elev rörande exempelvis hög frånvaro tas det upp i samverkan 

och då kan fältassistenter bjudas in till ett möte och finnas som stöd och hjälpa ungdomen och 

bygga en relation, kanske bjuda in till samtal på fritiden kring varför det inte funkar i skolan 

eftersom det kan vara olika anledningar som psykisk ohälsa, droger eller att det är bråk hemma – 

och om då ungdomen väljer att berätta detta i samtal då kan vi hjälpa ungdomen vidare. 

Fältgruppen håller då extra kolla på eleven. 

Vi tar sedan upp det i fältgruppen – ser vi Kalle mycket på stan, är han mycket på området på 

dagarna och skolkar. Då kan vi bygga relation med Kalle, söka upp honom. Då syns det vad 

som är problemet – droger, gäng, grupptryck… (IP 10) 

Socialtjänstens övriga samverkan med skolorna 

Förutom samverkan i SSPF medverkar socialtjänsten i annan samverkan. Första linjens 

socialsekreterare beskriver liksom fältgruppen att de är involverade i samverkan som initierats i 

skolan, men det är en samverkan som är mindre närvarande i skolan och i ungdomarnas liv ute i 

bostadsområden och i samhället. 

Det är skolan som aktualiserar, men jag vet inte om jag gör så mycket rent faktiskt. För att vi 

ska bli inkopplade krävs att elev och vårdnadshavare medverkar och ofta för dessa elever har 

vi ingen ingång. Sedan finns fall, även om vi inte finns på skolan, där vi beviljar insatser. (…) 

Ibland insatser riktade till vårdnadshavare kring stöd och information, men vi bidrar lite till 

trygghetsskapande arbete på skolan, tyvärr. (IP 55) 

När det gäller hot och våld kan Socialtjänsten bli inkopplade om de vet att det finns ett samtycke 

eller att det finns en Samordnad Individuell Plan (SIP). De har också ansvar för att ge stöd till 

brottsoffer och de har påföljder för om någon blir dömd för brott som begåtts i skolan. De upplever 

dock att det är svårt att få till det stödet  eftersom de på skolan inte ens kan garantera trygghet.  

I arbetet med att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i skolan medverkar de 

inte i insatser på skolan, men de kan medverka i fall där det är saker i hemmet som inte fungerar, 

t ex att det är stökigt i hemmet och att eleven därför inte kan koncentrera sig på skolarbetet. Då 

kan deras insatser hjälpa till att stabilisera hemmiljön och ge föräldrar stöd. Första linjen ska vara 

tidiga insatser, så är det allvarliga problem kan ärendet skickas till utredningsenheten som jobbar 

över hela Umeå. Första linjens socialsekreterare medverkar också i kommunövergripande arbete 

gällande problematisk skolfrånvaro och dessa problem kan ha olika orsaker och yttra sig på olika 

sätt för olika elever. 

Första linjens socialsekreterare menar att de via samverkan får möjlighet att träffa fler familjer, 

informera om vad de kan hjälpa med samt avdramatisera och möjliggöra möten med utsatta 

familjer. Samverkan möjliggör stöd till familjer, tidig identifiering utifrån exempelvis 

problematisk skolfrånvaro vilket i enskilda fall är avgörande för individ om det innebär att 

skolgången räddas, men också för samhället, enligt dessa informanter. Även kunskapsutbyte och 

stöd som professionella kan ge varandra i denna samverkan ses som värdefull. 

Skolan kan lyfta oro med oss, prata om hur vi kan agera, ev lotsa dem vidare om det är aktuellt, 

be dom fråga om vi kan ta kontakt med vårdnadshavare som de tror behöver stöd, bra att hitta 

samverkan och förståelse för varandra har varit stor skillnad sedan jag började sitta med i 

teamet [för ca 1,5 år sedan]. (IP 54) 

Ett annat värde handlar om hur samverkan påverkar den egna verksamheten och dessa 

medarbetare. 
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Inom socialtjänst arbetar vi ofta med problem och sådant som inte fungerar, i samverkan kan 

vi också få se positiv utveckling och framgångsfaktorer och skyddsfaktorer och hur kan vi 

stärka dessa. (IP 54) 

Första linjen har olika placering på Ersboda och Ålidhem. På Ersboda ligger kontoret på Ersboda 

centrum utanför skolan medan kontoret på Ålidhem är placerad i den gamla Ålidhemsskolan (som 

idag är en evakueringsskola och hyser högstadium från Sjöfruskolan och är placerad i nära 

anknytning till Ålidhems centrum). Även om de har öppna dörrar på Ersboda tar sig barn inte 

direkt dit från skolan och det hade enligt en av socialsekreterarna varit intressant med ett kontor 

i anknytning till skolan som komplement till kurator. 

Det finns elever som hör av sig via sms ”jag behöver hjälp” – och det är barn som man tidigare 

har haft kontakt med och har ens nummer, vad skulle hända om man fanns där och kunde 

informera ännu mer? Senast idag har jag suttit i möte med förskola och primärvård för att hitta 

sätt att nå föräldrar som inte kommer på föräldramöten – det finns mycket att utveckla. Vi på 

socialtjänsten behöver bli bättre på att vara i kontakt med skolan, de ger oss mycket 

information, men behöver få mer tillbaka än vad de får i dagsläget. (IP 55) 

Områdespolisens övriga samverkan med skolorna 

Från polisens perspektiv sker samverkan med skolan vid akuta ärenden eller via samverkans-

möten i SSPF. Inte minst de mer snabba och akuta insatserna beskrivs som värdefulla av de två 

intervjuade områdespoliserna: 

Det som är bra med samverkan är att de känner att de kan ringa om det händer något på skolan 

så att man kan åka dit och vara behjälplig i frågor. Till exempel att nu har den ungdomen kastat 

en smällare mot den här familjen. Det var någon gång som de på Ersäng var oroliga för att de 

gömde knark i skogen och då kunde vi åka ut med två bilar och ta reda på: är det så eller inte. 

Det är häftigt att se hur mycket man kan göra om man hjälps åt. Annars får vi inte kännedom 

om sånt förrän efteråt. (IP 27) 

Skolornas förväntningar på polisens närvaro i skolan går ibland utöver polisens uppdrag vilket 

ses som ett problem även om syftet med sådan närvaro uppfattas som giltigt. 

I den bästa av världar vore det bra, att normalisera bilden av polisen, för många har en skev 

bild av polisen och polisens roll i samhället… att det är häftigt att tycka illa om polisen. (IP 23) 

Det är skillnad i bemötande om de träffar oss som är områdespoliser eller träffar dom som 

”bara” är poliser, då kan man ha lite sämre attityd. Det är ett långsiktigt arbete att normalisera 

synen på polisen, det gör man inte bara över en dag. (IP 27) 

De intervjuade poliserna ser en slags grundkonflikt mellan polisens uppdrag (eller hur det tolkas 

lokalt över tid vilket kan förändras) och skolans önskemål om deras närvaro och arbete i skolan. 

Skolan vill gärna ha polisens hjälp när det blir något och de vill gärna att vi ska komma och 

vara ngn slags skolpolis, men vi har inte den möjligheten och ofta finns det mer som skolan 

kan göra för att hantera hot och våld innan situationen blir sådan att polisen måste komma 

och patrullera för det är inte vår uppgift. (…) Många i skolan tycker att vi ska vara i skolans 

korridorer och sprida trygghet, men det är inte vår roll. Det är föräldraansvar, skola och 

socialtjänst som framförallt ska ingripa tidigare. I stället väntar man tills de är straffmyndiga 

och skickar polisen på dom och det är kanske inte sättet att vinna matchen på. (IP 23) 

Från polisens perspektiv leder detta till frustration i samverkan. De upplever att ”ingen riktigt vill 

ta tag i problemet hur man ska ta sig an föräldrarna för det är där man vet att det brister”.  

Och då blir det polisens ansvar för att det är tyngd i uniformen och det är inte alltid rätt väg 

att gå tycker jag. Skolan kan säga att man har försökt och tycker sedan att nu är det er tur att 

försöka. Och är de inte straffmyndiga kan det bli fel att koppla in oss, särskilt om inte 
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ungdomen själv vill, annars kan det vara bra om ungdomen säger att ”jag vill att du [som är 

polis] pratar med mina föräldrar”, då är det en annan sak. Men jag tycker inte att man ska 

bussa polisen på föräldrar för att det är uniformen, att de lyssnar mer på polisen. Det är inte 

riktigt så jag tycker att det ska fungera i första hand. (IP 27) 

Samverkan beskrivs under alla omständigheter som en viktig del i det förebyggande arbetet och 

det svåra uppfattas vara att hitta vad polisens roll är i ”gränslandet mellan polisiärt arbete och 

socialt arbete” (IP 23). 

Nedan beskrivs det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som skiljer sig mellan de 

två skolorna  var för sig med fokus på förutsättningar, interna insatser och samverkan. 

7.4 Ersängsskolan 

7.4.1 Förutsättningarna  
Informanterna på skolan beskriver situationen i området och på skolan som rätt lugn och utan 

någon speciell förändring över tid. Elever på skolan är överlag trygga och personalen är trygga i 

skolan och i området. Ersängsskolan har blivit mindre på grund av att åldersstrukturen förändrats 

på Ersboda, vilket är positivt då det innebär att inga elever är anonyma. Som en informant 

uttrycker det: ”Man ser eleverna bättre, kommer närmare. Man kommer också närmare elever där 

vårdnadshavare inte förstår det svenska skolsystemet” (IP 16).  

Bilden är dock inte entydigt positiv. Ersboda är ett område som haft och har utmaningar som är 

relaterade till socio-ekonomiska faktorer – det är ett ”område där det alltid hänt grejer” (IP 16). 

Det har exempelvis förekommit misshandel i skolan där polis tillkallats och bilbränder har 

inträffat i området. En av de intervjuade fältassistenterna menade till exempel att situationen med 

hot och våld under en tid ökat på skolorna, men minskat under pandemin.  

De [eleverna] åker mellan skolorna, Ersboda har naturligtvis varit utsatt. Organiserade 

slagsmål ökade sista året, innan pandemin. Ofta är dessa slagsmål saker som ska redas ut på 

vardagar, sånt som hänt på kvällar och helger. Man ska göra upp och det är lättast att hitta 

varandra på skolan. (IP 36)  

En av informanterna på Ersängsskolan berättar att de nästan inte har någon personalomsättning 

och att alla känner att de behövs. Stämningen på skolan – mellan elever och personal och mellan 

personal – beskrivs som mycket bra och då blir man som personal mindre benägen att söka sig 

någon annanstans. Informanten betonar betydelsen av detta för tryggheten och trygghetsarbetet 

och att personal att rektor inte byts ut hela tiden. Arbetslagen beskrivs som den viktiga enheten 

där alla hjälper och stöttar varandra i det svåra arbetet med många elever som har det tufft.  

Finns inte upplevelsen att just jag behövs här så kan chansen vara större att man flyttar, inte 

trivs. På skolan finns många elever som på olika sätt har det rörigt vilket stärker känslan av 

att vara behövd, t ex elever som inte har vårdnadshavare här utan gode män, då blir lärare och 

skolpersonal som de träffar ofta viktiga vuxna.(…) Personal som söker sig till denna skola vill 

arbeta med denna elevgrupp, med dessa utmaningar. Även om det finns konflikter mellan 

elever och personal, så vet eleverna att de vuxna bryr sig. (IP 16) 

7.4.2 Interna insatser på skolan 
Informanterna beskriver att de ständigt jobbar med det förebyggande värdegrundsarbetet där 

arbete med trygghet ingår och det har de gjort länge. Även om kunskapsuppdraget varit i fokus i 

den mer allmänna diskussionen om skolan under de senaste åren har de aldrig nedprioriterat 

arbetet med trygghet, sociala relationer och empati eftersom det ses som en förutsättning för 

lärandet.  
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Skolan har en lång tradition av arbete med resurspersoner och trygghetsteam och arbetar 

tillsammans med elever i olika aktiviteter. De vuxna i trygghetsteam är inte primärt ansvariga för 

att ta tag i och hantera enskilda incidenter utan sprider arbetssätt. Vid konflikter med fysiskt våld 

så finns en praxis på skolan att inblandad elev skickas hem, sedan kallas eleven tillbaka till skolan 

med vårdnadshavare innan man får komma tillbaka igen för ordinarie undervisning.  

Det är ingen mening att utreda ett slagsmål efter fem minuter utan vi skickar hem, ringer hem, 

bestämmer en träff dagen efter där man bestämmer hur man ska göra för att det inte ska hända 

igen. Detta är ovanligt, vi har inte haft några incidenter under höstterminen 2020 bortsett från 

en då tre tjejer kom utifrån till skolan. Annars kanske det händer två gånger på en termin. Ofta 

kan en och samma elev ha svårt att hejda sig och vara inblandad flera incidenter. (IP 16) 

Denna modell anses fungera bra och ha en socialiserande funktion då det är jobbigt och pinsamt 

att komma till skolan med föräldrar som kan behöva ta ledigt från arbeten. En informant berättar 

att de ”pratar mycket med de som har svårt med impulskontroll, om hur de känner, om hur man 

kan tänka och göra i stället” (IP 15).  

Arbetet med och planer för allvarliga incidenter revideras kontinuerligt och särskilt efter att en 

allvarlig situation inträffat. Häromåret inträffade en sådan som aktualiserade frågor om 

inrymning och utrymning vid yttre hot och hur skolpersonal ska tänka och agera vilket krävde att 

skolan fick hjälp av en expert utifrån som anpassade strategin till skolans behov.  

Fritidsgården finns i skolbyggnaden och medverkar under exempelvis raster och det anses viktigt 

med vuxna som är närvarande kan hjälpa barn och unga med aktiviteter och relationer. 

Informanten från fritidsgården ser en slags gränsdragningsproblematik som handlar om hur 

deras arbete i skolan kan påverka ungas vilja att besöka gården. 

Fritidsgården kan inte hantera alla problem i skolan under dagtid och förvänta sig att elever 

vill komma till gården på kvällstid. Det [att fritidsgården hanterar problem i skolan] kan också 

leda till att skolan inte själva uppfattar de problem som finns. Fritidsgårdens personal går 

självklart inte förbi ett bråk, men kanske inte är de som ska lösa konflikten om den sker på 

skolan och på dagtid. (IP 5) 

Fritidsgården har kontinuerlig dialog med skolan om elever som riskerar att misslyckas och skapa 

oro. ”Men vi kan inte göra mer än att peppa eleverna, till exempel att komma till lektioner och inte 

skolka och att det kan få vara ’good enough’” (IP 5). Fritidsgården personal uppmuntrar elever att 

fråga om de inte förstår eller att de tar med sig svåra skoluppgifter till fritidsgården för att få hjälp. 

Detta motivationsarbete uppfattas som en mycket svår utmaning av informanten från  gården 

eftersom dagens skola inte är motiverande eller lockande för alla barn och unga.  

Representanten från fritidsgården menar att skolans trygghetsarbete får många avsedda 

konsekvenser. Men det är samtidigt en färskvara, ”skolan kanske slappnar av lite i tider då det är 

lugnare, men det är när det funkar som man nästan måste jobba ännu hårdare för att bibehålla”. 

Informanten menar också att den interna samverkan mellan låg och mellanstadium och 

högstadium kan bi bättre kring vilka insatser som görs. ”Det kan vara för sent att sätta in hjälp och 

resurser i åk 7”.  

Interna insatsers relevans 

Många insatser framstår som relevanta och det faktum att olika insatser kompletterar varandra i 

ett omfattande förebyggande arbete bidrar till relevansen. Funktionen med en resursperson som 

bygger starka relationer till elever, stöttar enskilda i och utanför klassrum, följer enskilda över tid 

och som i kraft av detta kan delge annan personal viktig information framstår som särskilt 

relevant. Arbete i små grupper i olika former verkar också vara en relevant insats som förmår 

fånga upp och ge stöd till unga i behov av detta och som annars riskerar att skapa oro. Även den 
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praxis där elever som är iblandade i konflikter skickas hem från skolan i den akuta fasen och sedan 

får återvända med vårdnadshavare framstår som relevant.  

Interna insatsers värde 

En form av insats som särskilt lyfts fram som viktig av informanterna är den tidigare nämnda 

resurspersonen. Denna funktion kallades tidigare för kamratstödjare och skolan har över tid haft 

olika personer med och utan utbildning som varit resurspersoner. Dessa har anställts utifrån 

kontakter med fritidsgård och det som eftersöks är en relationsstark person, gärna med kultur-

kompetens.  

Resurspersonen är en ung vuxen som har relativt stora frihetsgrader och som fungerar som en 

storebror på lektioner och raster. Personen kollar hur det går för vissa elever, fixar aktiviteter, t 

ex pingis, kortspel och fotboll på raster.  Denna person känner, liksom tidigare personer som varit 

resursperson, till området och eleverna eftersom han arbetar på fritidsgården. Relationen till 

eleverna beskrivs som nära och kamratlig men respektfull. Resurspersonen motiverar elever, 

pratar framtidsplaner inklusive korta och långa mål samt frågor om vem de vill bli och vad. 

Resurspersonen jobbar förebyggande och uppfattar snabbt signaler om eskalerande konflikter 

som kan hanteras. Resurspersonrollen beskrivs som en förebild på fritidsgården och i skolan och 

som också funnits för tidigare generationer.  

Utöver denna insats har skolan en kamratstödjarorganisation som inte har till uppgift att ingripa 

i konflikter utan snarare att identifiera och stötta elever som  exempelvis är ensamma på raster. 

Skolan har två klasser i varje avdelning och de har en egen lärare som träffar kamratstödjare och 

pratar om hur stämningen är, vilka värdegrundövningar och satsningar som ska göras. Skolan gör 

också trygghetsvandringar och kollar med elever var det finns otrygga miljöer.  

När det gäller värdet av dessa insatser menar man att det skapar förutsättningar för arbetet med 

kunskapsuppdraget: ”Mår man inte bra och är trygg kan man inte fokusera på skolarbetet” (IP 

16). 

En annan informant betonar att ”man kan aldrig slå sig till ro” (IP 15) och att det kunde krävas 

mer utvärdering för att identifiera relevanta insatser, men är övertygad om att trygghetsarbetet 

behöver prioriteras ännu mer och att det definitivt inte enbart går att enbart ha traditionell 

undervisning. 

Representanten från fritidsgården betonar att det inte är fritidsgårdens huvuduppdrag att skapa 

trygghet i skolan, utan huvuduppdraget är att möta unga på deras fria tid. Detta är i sin tur 

värdefullt för skolan eftersom det  genererar trygghet. Det måste, enligt informanten, finnas fler 

vuxna i skolan – det är den viktigaste insatsen. Om det inte finns resurser till mer personal kanske 

befintlig personal måste ombemannas eller ges andra arbetsbeskrivningar. Att lärare kan 

prioritera relationsbyggande och närvara på den fria tiden anses viktigt. ”Det är svårare att vara 

taskig med en person som man har en relation till” (IP 5). Informanten ser kopplingar mellan å 

ena sidan relationsbyggande och trygghetsarbete och möjligheterna att nå höjda skolresultat. Det 

gäller inte minst elever som riskerar att misslyckas i skolan.  

Enligt representanten från fritidsgården är tillitsskapande insatser mycket värdefulla. Det handlar 

om att skapa en  

[t]illit till att vuxenvärlden vill mig väl, att det inte handlar om att de ser att eller tycker att jag 

misslyckas eller gör fel hela tiden. Med stark tillit kan man nå fram med: ”vad behöver du för 

hjälp för att detta inte ska hända igen? För att du inte ska hamna i detta igen?” I stället för: ”Det 

här får du inte göra!” Då stänger man processen, egenutveckling och reflektion. (IP 5) 

Tillit bygger man enligt informanten genom att lyssna.  
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Här har vi en fantastisk rektor på Ersängsskolan som säger ”vad säger du?”. Det gäller att 

respektera barn och lyssna på dem. (IP 5) 

Fritidsgårdens personal är ofta de som unga anförtror sig för även när det gäller konflikter i 

skolan. Eftersom de ibland har en annan relation till unga kan de inleda samtal som är på elevens 

initiativ om ”hur blev det här? Varför hamnade du i den här situationen?” (IP 5). Fritidsgårdens 

ingång till konflikter anses av informanten vara mer öppen och inlyssnande. ”Med skolan är det 

mer: det här är inte ok, så här får du inte göra” (IP 5). 

Interna insatsers effekter 

Ett sätt att beskriva de enligt informanterna svårfångade effekterna är att identifiera dem på en 

mer generell nivå:  

Funkar det bra i klassen, är det en bra stämning i klassen, på avdelningen och i hela skolan då 

kan man säga att det är en effekt av att man har försökt att uppmärksamma de här sakerna – 

hur man är en schysst kompis, hur man ska vara med varandra och hur man ska hantera olika 

saker. (IP 16) 

Informanterna pekar också på effekter som kan utläsas från trygghetsundersökningar där elever 

besvarar enkäter och där skolan får höga poäng på trygghet och relationer till personal. En 

informant anser att effekter visar sig i ”att vi har en personal som vill vara kvar, elever som 

kommer tillbaka och säger att de saknar skolan” (IP 15).  

Den praxis på skolan där den elev som varit inblandad i konflikt skickas hem för sedan få 

återvända med vårdnadshavare ger effekt genom att hantera den akuta fasen av konflikten och 

skapa förutsättningar för konfliktlösning där skola, elev och vårdnadshavare arbetar gemensamt. 

Resursperson-funktionen är en insats som ger effekt när det gäller relationsbyggande med elever, 

inte minst de som riskerar att misslyckas i skolan och skapa oro. Denna insats ger också effekt när 

det gäller hur kunskap om elevernas sociala liv – vad som hänt, händer och är på väg att hända. 

Denna kunskap kan kommuniceras vidare i skolans organisation vilket är en förutsättning för 

andra insatser. Även institutionaliserade organ som trygghetsteam och kamratstödjarorganisa-

tionen och det förebyggande arbete som genomförs där tycks ge effekt i termer av ökad trygghet. 

7.4.3 Samverkan med andra aktörer 
Skolan har, som framgått ovan, en lång historia av betydelsefull samverkan med andra aktörer. 

Redan när skolan byggdes 1994 inleddes samarbete med fritidsgården Athena och fältassistenter 

på Socialtjänsten i form av ungdomsteam.  

Vi träffades en gång i veckan på måndagar, det gör vi fortfarande, för att stämma av läget, är 

det något som har hänt i helgen, något vi behöver veta om i skolan, något bråk mellan elever 

som vi behöver känna till i förebyggande syfte. Det kan vara positiva saker också, men ofta 

saker att hålla ögonen på. (…) Det kan också vara omvänt att vi anar att något är på gång, att 

stämningen är konstig, och då kan det vara bra att förmedla det att nu efter skoldagen är slut, 

kan ni göra en extra sväng förbi Ersboda ikväll eller i helgen. Och ofta visar det sig att det var 

något på gång. Närheten till elever (socialt och fysiskt i skolbyggnaden) samt att skolan är liten 

gör detta enklare att känna av. (IP 16) 

Det närmaste samarbetet sker med fritidsgården som finns på skolan. Detta samarbete präglas av 

samsyn och stor tillit till att alla vill elevernas bästa. Samverkan beskrivs som en kontinuerlig 

dialog kring vad de ser och vad de kan göra tillsammans. Tidigare har skolan köpt tjänster av 

fritidsgården i form av skolfritidsledare, men det har ibland landat i rollen som individuell 

personlig assistent vilket inte är produktivt, enligt representanten från fritidsgården. Samverkan 

kretsar kring tidigare nämnda aktiviteter dagtid på raster för elever samt att höra, se och 

rapportera i tidigt skede. Samverkan sker spontant, men också i organiserad form i det lokala 
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förebyggande rådet. Ibland får de loss pengar till ex föreläsningar eller andra aktiviteter som 

främjar samarbete och grupptillhörighet.  

Samverkan har också inkluderat polisen. Regelbundna möten syftar till att uppmärksamma 

tendenser och vad kan som kan göras i samverkan, men polisen kontaktas också vid enskilda 

händelser.  

Polisen kommer snabbt om man ringer och det är en allvarlig pågående konflikt eller slagsmål 

och kanske vårdnadshavare eller andra vuxna som är i skolan och skriker. Att de kommer och 

säger stopp och belägg respekterar föräldrar. De är också värdefulla när vi har samtalet efter 

bråket för att man ska få komma tillbaka till skolan – hur ska vi ha det, hur ska vi göra för att 

det inte ska hända igen. Jag ringde områdespolisen så att de var med den gången i höstas 

eftersom slagsmålet var så allvarligt. Och det var bra eftersom det blev en markering både mot 

elever och föräldrar att nu är det verkligen allvar, så här kan vi inte ha det. Områdespoliserna 

är jättebra att ha relation till; att kunna ringa, rådfråga, att ha förebyggande snack med 

varandra. (IP 16) 

Betydelse av områdespoliser beskrivs som stor, men över tid har det ofta varit olika individer. 

Skolpersonal upplever att det ofta sker omorganisering och att individer flyttas och det därför är 

svårt med kontinuitet.  

Om det händer mycket allvarliga saker så gör skolan polisanmälan. Skolan gör också många 

socialtjänstanmälningar och ibland kan både skola och polis göra en anmälan till socialtjänsten 

och då anses dessa få mer tyngd. Kontakt med polis kan göras om skolpersonal vill diskutera och 

rådfråga kring eventuell polisanmälan och då uppfattas det bra med mer informell kontakt med 

samma personer över tid. En informant ger exempel på icke polisiära insatser som till exempel att 

polisen kan ”komma och prata med det här tjejgänget där vi känner att det finns en oro?” (IP 16).  

Kerstin Rörsch från Umebrå, har inom ramen för Umeå växer tryggt och säkert, varit på skolan 

och besökt elevrådet. Besök på skolan görs också av polis och fältassistenterna vilket anses vara 

bra för att upprätta relationer till elever som är till nytta på elevernas fritid. Skolan har försökt få 

polisen att besöka även yngre klasser, men det har varit svårt att få besök utöver årskurs 7-9. 

Det är bra att avdramatisera, att det inte behöver vara något [polissak] bara för att det står en 

polisbil utanför skolan, de kan vara och prata med rektor eller bara sitter och fikar i cafeterian. 

Det skapar en trygghet hos eleverna, om något händer mig är det lättare att kontakta och prata 

med en polis man kan namnet på och känner lite. Och man kastar inte sten på en polisbil om 

man har en relation till polisen, och det förekommer inte vad jag vet, däremot att man säger 

”fuck aina” och så vidare… den jargongen. (IP 16) 

Samverkan har emellertid förändrats över tid. Det är i huvudsak skola, fritidsgård och polis som 

träffats över tid. I någon period har det också socialtjänst och rektorer från mellanstadieskolorna 

medverkat. 

Som det är nu träffar vi polisen ungefär tre gånger varje termin. Sista hösten 2020 har det inte 

fungerat så bra, då har vi inte fått till gemensamma möten, så vi har träffat fritidsgården ena 

gången och fältarna den andra för vi tycker att det är så viktigt att få veta saker som händer. 

(…) Riktigt varför det varit svårt att få till möten vet jag inte, men den fasta tiden har inte 

funkat. (IP 16) 

Skolan medverkar också vid så kallade orosmöten med fritidsgården, socialtjänst och 

vårdnadshavare där de pratar om tendenser och ibland skapar det engagemang bland föräldrar 

där de börjar röra sig mer ute i området och upprättar telefonlistor för att hjälpas åt att hålla koll 

på ungdomar. 
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En annan typ av samverkan med fritidsgården och socialtjänsten sker i arbetet med att ordna 

sommarjobb för elever som egentligen är för unga för sommarjobb. Sysselsättning på sommaren 

anses vara viktig och kurator har ansvar för att välja ut ungdomar.  

Informanterna konstaterar att samverkan håller på att omorganiseras och det anses vara en 

balansgång att hitta bra former för detta – det är anses till exempel inte vara bra om det blir för 

många som medverkar. De beskriver, som tidigare nämnts, det som görs inom ramen för SSPF för 

att få mer likvärdighet när det gäller samverkansformerna i Umeå. Ersboda och Ålidhem är först 

på tur och informanterna beskriver att det finns ett förslag på hur mötena ska se ut, hur de ska 

kunna agera tillsammans och vad de ska kunna göra, hur de ska kunna följa upp. Utvärdering och 

uppföljning uppfattas ha varit en svaghet tidigare.  

Utmaningar i samverkan 

Precis som framgått ovan handlar det stora problemet i samverkan om sekretess. Sekretess utgör 

inte minst ett hinder i skolans arbete att värna elevens bästa och kan leda till frustration om 

skolpersonal inte upplever att de kan arbeta som man vill. En informant beskriver ett exempel där 

skolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten gällande en flicka och så kallad heders-

problematik. Socialtjänsten befarar att flickan ska bli bortförd och bortgift i hemlandet och 

placerar flickan på annan ort. Skolan skulle då vilja veta hur det går för eleven, de vill kunna få 

information för att kunna hjälpa eleven med fortsatt skolgång och de vill kunna överlämna 

information till elevens nya skola. I denna situation får skolan emellertid inte veta någonting och 

det är, som en informant uttrycker det ”helt galet”. Andra exempel handlar till exempel om att 

skolan – om viss information gällande missbruk eller våld i elevens hem kunde delges – bättre 

kunde förstå elevens beteenden och problem och då kunna anpassa strategier och metoder samt 

även anpassa kommunikationen till vårdnadshavare. 

Om jag vet att det här barnet har föräldrar med missbruksproblematik då är jag kanske mer 

benägen att förstå när barnet får utbrott i skolan eller vad det nu kan vara. Om jag hade fått 

veta att det här barnet har fått stryk hemma så kanske jag kan hantera information till hemmet 

på ett bättre sätt. Man kan göra saker på olika sätt och man kan säga saker på olika sätt. (IP 

16) 

Ofta går det att prata om principer på en generell nivå, men att det behövs samtycke från 

vårdnadshavare för att kunna prata om namn beskrivs av en informant som ”ett jättehinder”  (IP 

16). Får de samverkande aktörerna med sig vårdnadshavare är det lättare att kunna delge 

information och samverka, men det är inte alltid så lätt. Det är, som en informant uttrycker det, 

”oftast de fall där det som mest behövs att man får samtycke som det är svårast att få” (IP 16. Vissa 

föräldrar är dessutom och ”med rätta skeptiska, oroliga över socialtjänsten och deras makt” (IP 

15). Informanter beskriver en utbredd rädsla för polis och socialtjänst bland vårdnadshavare och 

unga och det finns därför behov av föräldrautbildning för att tidigt ta bort denna rädsla. Personal 

på skolan och fritidsgården får ofta vara länk i detta sammanhang. 

Ofta är det svårt med samtycke eftersom föräldrar är rädda för socialtjänsten då de tror att de 

ska ta barnen ifrån dem. Det är vad de hört att här i Sverige finns socialtjänsten som har till 

uppgift att ta barnen från föräldrarna. (IP 16) 

Socialtjänsten är ofta mindre synlig och relationer till polisen är därför lite lättare eftersom de 

syns mer i området för vuxenvärlden. När det gäller problem med samverkan och sekretess är det 

främst socialtjänsten som nämns. Fältgruppen finns ofta på skolan och ser samma saker som 

skolans personal och då blir problemen inte lika stora. Socialsekreterare är däremot inte ute och 

ser samma saker som andra aktörer. De uppfattas vara mer styrda av regelverk och kräver i större 

utsträckning samtycke.  
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Skolan, fritidsgården och fält ser och vet ofta då de finns ute och ser och hör, vi har redan 

informationen, inte socialsekreterare. Socialtjänsten har varit med till och från i samverkan, 

men det är svårare för dem att sitta med och lyssna eftersom hör de något så kan de behöva 

agera i det och därför vill de ha ett samtycke (IP 15) 

Representanten från fritidsgården menar att Ersboda ligger i framkant med bra samverkan 

mellan exempelvis skola och fritidsgård, men framhåller också problem relaterade till olika 

sekretessregler vilket skapar hinder i SSPF och samverkansavtal med för mycket byråkrati.  

Relevans, värde och effekter av samverkan 

Relevansen av samverkan handlar som tidigare framgått mycket om informationsutbyte vid 

möten samt gemensamma strategier och insatser för att identifiera och ingripa. Utan samverkan 

blir de olika aktörernas arbete enbart ”parallella spår” (IP 15). Värdet av samverkan beskrivs som 

”jättestort och absolut en framgångsfaktor”.  

Får vi veta att det händer saker och att barn hänger utanför Coop så kan man prata med 

vårdnadshavare och säga att vet du om det och att det inte är ett bra ställe. Eller förmedla 

kunskap som gör det möjligt för föräldrar att upptäcka droger och missbruk. Att förmedla 

generell information som kanske egentligen är riktad till vissa föräldrar. (IP 16) 

En informant betonar att samverkan måste vara praktiska lösningar, som exempelvis 

sommarjobb, och inte bara ”samverkan” i form av möten eller löften på papper. Ett värde av 

samverkan är att unga ser att de olika aktörerna känner varandra och att de unga förstår att de 

utbyter information och samarbetar – ”oj, känner du polisen” (IP 15). Samverkan ger tyngd åt 

skolpersonalens agerande och gör det lättare att kommunicera med vårdnadshavare och sätta 

dom i kontakt med andra aktörer.  

Skolpersonal har svårt att bedöma effekter, men de konstaterar att den skapar förutsättningar för 

deras arbete utan vilka de ofta fått famla sig fram eller inte reagerat snabbt. 

Hade vi inte haft samverkan så hade vi inte haft en aning om att det till exempel varit ett stort 

bråk på Ersboda under helgen och att en av våra elever varit utsatt för något. Då finns kanske 

större anledning att reagera än vanligt när eleven inte dyker upp på måndagens första lektion. 

Det har jättestor betydelse för eleven. Förebyggande informationsutbyte och insikter från 

andra aktörer är guld värt. (IP 16) 

7.5 Ålidhemsskolan 

7.5.1 Förutsättningarna 
Informanterna på Ålidhemsskolan beskriver, precis som kollegor på Ersängsskolan, att det 

överlag är lugnt på skolan. De beskriver att elever är trygga vilket också trygghetsundersökningar 

och trivselsamtal visar, men att det är mindre tryggt i området. Området har dock blivit tryggare 

efter omfattande renoveringar och bland annat bättre belysning. Precis som på Ersboda anses 

social oro gå i cykler över tid. Personalen har arbetat länge med bra förhållningssätt och de ser 

ingen skillnad beträffande arbetssätt som antas påverka att problem fluktuerar över tid. De kan 

inte med säkerhet säga vad dessa förändringar beror på även om små grupper och enskilda 

individer antagligen har betydelse. I ett längre perspektiv har situationen emellertid förbättrats, 

en förändring som sammanföll med att verksamheten flyttade in i en ny skolbyggnad längre bort 

från Ålidhems centrum. I den nya byggnaden är eleverna mer synliga och klassrummen mindre. 

En informant beskriver förändringen på följande sätt: 

När jag kom till skolan för 16-17 år sedan i gamla Ålidhemsskolan var det betydligt råare, ett 

stort gäng killar som dominerade skolan och sålde droger. Jag började med en kollega att ta 

tag i åk 6. Skapade en grupp som vi jobbade med, utan att låta de äldre göra vad de ville, men 

med fokus på att börja i tid. Det funkade bra att börja prata med dessa killar redan i åk 6, de 

som skiljde ut sig med beteende och dåliga resultat. Vi hade målinriktade samtal: var vill du 



70 
 

komma, vad vill du bli, var är du nu? Vi ville få dem att uppmärksamma var de var på väg. Det 

funkade jättebra och gjorde att denna mentalitet försvann ganska snabbt. Ifjol var det ett gäng 

åk 8 som var lite på glid, men annars är det mycket lugnt. Med tanke på ryktet så skulle folk 

som kommer på besök bli mycket förvånade.  

Intervjuare: Din bild är att det blivit lugnare över tid?  

Ja, extremt mycket lugnare, då i början på 2000 brann det papperskorgar, smällde smällare, 

brandlarm gick, det händer inte alls på samma sätt nu. (IP 58) 

Denna bild motsägs delvis från Socialtjänstens första linje som ser en ökad oro från fältgruppen 

och skolan för att exempelvis fler unga rör sig på Ålidhemscentrum på eftermiddagar, kvällar, 

även unga.  

Informanterna på skolan beskriver en personalgrupp som jobbat tillsammans länge och som är 

mycket engagerade i elever som det går snett för genom tidiga föräldrakontakter och att personal 

pratar med varandra. Personalen beskrivs som duktig och erfaren och som arbetar med 

relationer. Många har arbetat på skolan i 20 år och de flesta som slutar gör det när de går i pension. 

Kontinuiteten betyder att folk trivs, att det är lätt att ta upp problem, att samarbeta och att 

personalen är trygg i sina yrkesroller. Det finns också en utveckling där klasstorleken kunnat 

hållas nere. 

En positiv sida av utvecklingen på Ålidhemsskolan och Ålidhem mer generellt handlar enligt en 

informant om frånvaron av etniska grupperingar och konflikter mellan sådana. Detta är dock inget 

som de aktivt jobbat med på Ålidhemsskolan. Informanten spekulerar i att det kanske är det 

lågstadielärarna som aktivt jobbar med detta utan att de på högstadiet vet. 

Den positiva utvecklingen är emellertid inte entydig. En informant beskriver mer droger i omlopp 

och hur språkbruket över tid blivit grövre, där exempelvis dödshot blivit vanligare. Det rör sig 

antagligen om en jargong, men uppfattas inte alltid så. Informanten beskriver en känsla av att det 

händer mycket utanför skolan, att saker sker mer i det fördolda än tidigare. 

Det är sällan det sker bråk som man ser. Detta att man håller vuxenvärlden ifrån sig är den 

största skillnaden. Tidigare hade jag mycket kontakt med unga som kom och berättade mycket 

om vad de var med om, det var lättare att få kontakt med dem. Men vad det beror på, kan jag 

inte svara på. (IP 57) 

7.5.2 Interna insatser på skolan 
Precis som på Ersängsskolan beskriver informanter ett arbete med trygghet och 

värdegrundsfrågor som går långt tillbaka i tiden. Detta arbete har inte förändrat så mycket över 

tid, de har snarare utvecklat sådant som fungerar. Det är rutiner som funnits länge och lever kvar. 

På våren när sexorna börjar görs kartläggningar där de få gå runt i skolan och markera trygga 

och otrygga områden. Då kan miljöer förändras, t ex skåpplacering, åldersgrupper, byta lås på 

toaletter. Rastjouren koncentrerar sig på dessa områden lite extra. Vi jobbar med 

likabehandlingsgrupp, elevråd, åsiktstorg, elevskyddsombud som ser och hör, analyserar 

resultat från trygghetsenkäter eller när elever uppmärksammar problem förs samtal och man 

tar tag i saker. (…). Det är mycket förebyggande arbete. (IP 39) 

Mentorer har stort ansvar, särskilt när det gäller kontakt med vårdnadshavare som sker ofta och 

tidigt vid incidenter/oro. Resurspedagogen har också en central roll och har bland annat tid i sin 

tjänst för att vara med elever på raster. De jobbar mycket med övergången till årskurs sex, med 

information och överföringsträffar med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. De gör 

nya klasser i årskurs sex för att blanda elever från olika områden, detta för att bryta segregation. 

Alla elever ska känna sig trygga i de nya klasserna och de sätts samman tillsammans med personal 

som känner eleverna. Kurator har också individuella trivselsamtal med alla elever i åk sex och de 
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arrangerar en lägerdag med samarbetsövningar för dessa elever. Det finns också ett nytt 

likabehandlingsteam som arbetar med förebyggande. Åsiktstorget, med arbete kring stress och 

trygghet i skolan och i området är en annan insats som nämns av informanterna. På skolan har de 

tidigare arbetat med lågaffektivt bemötande bland personal för yngre elever, vilket upplevdes 

som ett bra redskap som delvis lever kvar. 

När det gäller arbete mot hot och våld beskrivs situationen som lugn, men där det ibland uppstår 

konflikter. I första hand är det mentor som tar tag i sådana konflikter och de kan resultera i ett 

likabehandlingsärende om kränkande behandling. Sådana tas upp av Elevhälsoteamet (EHT)  där 

det bestäms vem som ska arbeta vidare med det och kontakta föräldrar, följa upp och avsluta 

ärendet. En insats kan vara en ökad vuxenkontakt (med exempelvis resurspersonen) under en 

viss tid för en elev. Informanter nämner kommunens handlingsplan vid våld, hot om våld samt 

polisanmälan vid brott vilket beskrivs som ett vitt område som inkluderar exempelvis situationer 

där en elev står framför ett skåp och blockerar och blir bortknuffad. Skolan gör incidentrapporter 

vid kränkningar (som skickas till huvudmannen) på allt som händer, enligt en informant.  

Elever som riskerar att ej bli godkända och sprida oro i skolan identifieras i regel först av mentor 

som fångar upp och signalerar. Skolan arbetar med insatser som extra stöd, extra läxhjälp och 

elever kan få en person med sig om det behövs. Andra insatser är särskild undervisning under en 

period, samtal med kurator på skolan eller psykolog (finns tillgång om det behövs vid ex 

utredning). Vilka insatser som sätts in beror på individ och vilken typ av ärende det handlar om. 

Arbete kan ske individuellt, men också i grupper vid behov. Om det behövs behandling så får 

vårdnadshavare vända sig till första linjens socialsekreterare.  

De insatser som beskrivs har funnits under lång tid. Förtroendefulla relationer till elever anses 

vara mycket viktiga. Har personalen bra relationer till elever blir det inte lika mycket bråk och 

skolan har därför personal ute i korridorerna.  

Vi har devisen: alla elever är allas ansvar. Även om jag inte har 8c så ska jag veta vilka eleverna 

i den klassen är och vilka behov de har. Alla elever ska känna att de kan vända sig till vilken 

vuxen som helst. Det är en framgångsfaktor här. Ny personal kommer in i detta direkt, att vi 

är en stor familj, de får stöd. (IP 39) 

Informanterna pratar om vikten av att reagera direkt om något problem uppstår. Det kan vara 

svårt om det sker på sociala medier, men om personal ser bråk eller tjafs strävar de efter att ta tag 

i det direkt och reda ut via samtal.  

Enligt informanten från fritidsgården finns det elever som behöver extra hjälp och inte klarar av 

att gå i stora klasser. Dessa elever kanske inte förstår vad de ska göra och förstör i vissa fall 

lektioner för andra. Därför är det enligt informanten ofta bättre att jobba i mindre grupper med 

effekten att de sköter sig bättre.  

Det hjälper inte alltid, det finns 1 eller 1,5 procent som inte är mottagliga, där både skola och 

gård inte når fram. Detta är ett stort problem då man inte når fram och det är för dessa det 

kommer att gå riktigt dåligt för. De åker inte på läger, de kommer in på gården, de vill inte 

prata, de kan komma från Ersboda, Teg och Ålidhem och de hittar varandra och det är de bra 

på. Man behöver splittra den gruppen, ofta åker någon dit hos polisen så att det sker på det 

viset förr eller senare. Ibland kanske det krävs extra förmåner så att man till exempel åker iväg 

så att man kan få chans att nå fram och lära känna dom så att de ser att man är en bra ledare 

och vill väl för annars går det inte för det är det som är misslyckandet att vi inte nått fram och 

har en relation till dem. (IP 5) 
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Informanten betonar dels vikten av relationsskapande som kan möjliggöra att man som vuxen 

också kan ställa krav samt informationsutbyte mellan aktörer som gör att eleverna vet att saker 

kommer fram från olika håll och att det blir hemsamtal om det är allvar. 

Informanter på Ålidhemsskolan betonar lärandet och ser lärandet som en viktig socialisations-

form. Det anses alltså viktigt att motivera alla elever till skolarbete, att skolan är viktig. 

Undervisning prioriteras och ses som en framgångsfaktor för att fånga upp elever med skol-

misslyckanden. 

Fritidsgården jobbar mycket med unga som har det svårt. I detta arbete finns insatser som knyter 

an vid skolans fokus på lärande. Fritidsgården anordnar läxhjälp på kvällar där elever, oftast tjejer, 

får fika och där eleverna hjälper varandra. Fritidsgårdspersonal har vid tillfällen även gått in och 

varit lärare för elever som inte klarar storklass. Informanter beskriver fördelar med integrerade 

verksamheter där fritidsgården är placerad i skolbyggnaden. Informationsflöde fungerar till 

exempel mycket bättre mellan verksamheterna. 

Fritidsgården hjälper också elever att hitta aktiviteter och föreningar. Arbetet på fritidsgården ser 

därmed inte bara till hur det går i skolan, det har ett vidare syfte: ”att det ska gå bra i livet” (IP 53). 

Enligt informanten ”saknar skolan de verktyg gården har eftersom den är obligatorisk, gården 

bygger på frivillighet vilket gör det lättare att sätta krav” (IP 53). Fritidsgården ordnar också resor 

för att bygga relationer och prata med unga. En värdefull insats är den populära lägerverksamhet 

som fritidsgårdarna organiserar. Läger i exempelvis Bjurholm möjliggör intensivare relations-

arbete över tid och på läger stöttar unga varandra. På läger kan inte ungdomar lämna gruppen 

vilket tränar förmågan att stanna kvar i situationer och lösa konflikter. Lägerverksamheten är 

också värdefull eftersom den skapar viktiga gemensamma erfarenheter, minnen och historier som 

knyter ungdomar och personal närmare varandra: [elev till fritidsgårdsledaren] ”kommer du ihåg 

när vi gjorde det där…”. (IP 53).  

Denna informant lyfter också fram samarbete med skolan, informationsutbyte om det händer 

saker eller om problem håller på att uppstå. Det är viktigt att unga ser att skola och fritidsgård 

pratar med varandra. Kontakter med hemmet är också viktiga – att ringa hem ”biter bra”, som 

informanten uttrycker det. En drastisk och ovanlig insats är att fritidsgården kan stänga av elever 

(det kan inte skolan på samma sätt). Elever vill i regel vara på fritidsgården och ibland kan 

avstängning eller vetskap om möjligheten att bli avstängd fungera disciplinerande.  

Informanten från fritidsgården berättar att det är viktigt att se till att elever faktiskt förstår vad 

man säger: ”Ofta tvingas dessa elever fråga ofta på lektioner och de ledsnar på att alltid fråga och 

inte förstå så de låtsas förstå….”. En förutsättning för insatser är alltså att personal förstår att 

elever inte förstår. 

Läxhjälp ges också av externa aktörer som verkar i skolan: 

Vi är en de skolor i Umeå som har läxhjälp via stiftelsen läxhjälp där man kan få 6 timmar i 

veckan. Det kan ibland vara en del struliga elever som kommer dit också som har förstått 

vikten av att klara skolan. Skolan är en stor framgångsfaktor för att locka bort unga från ”det 

andra livet”. Många av de som misslyckas i skolan är de som hamnar snett. De [läxhjälpen] är 

en otrolig resurs, de kommer till skolan två ggr i veckan 16.30 till 19.30. (IP 39) 

Interna insatsers relevans 

Även på Ålidhemskolan görs många insatser som framstår som relevanta varav många sker inom 

ramen för det mer dagliga eller kontinuerligt återkommande arbetet med elever individuellt och 

i grupp. Kartläggningar och trygghetsvandringar ger kunskap som möjliggör kontinuerlig 

justering av skolmiljön. Kontakter med hemmet skapar relationer och ger kunskap och fungerar 

därtill disciplinerande i relation till elever. Implementerade former för samverkan och arbete 
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kring trygghet i form av exempelvis rastjour, likabehandlingsgrupp, elevråd, åsiktstorg, läxhjälp, 

lägerverksamhet och elevskyddsombud framstår också som relevanta. Insatser i samband med 

övergångar då nya elevkullar kommer till skolan är också relevanta och bidrar till såväl ökad 

trygghet för elever som en ökad kunskap om de nya eleverna. Praxis att blanda elever med olika 

bakgrund från olika områden vid sammansättning av nya klasser bidrar till att bryta segregation 

och är relevant för att över tid skapa trygghet i skolan och området. Vid mer akuta incidenter eller 

problem framhålls betydelsen av insatsers snabbhet samt involvering av samverkan med andra 

aktörer samt med vårdnadshavare. Ett relevant förhållningssätt är det lågaffektiva och att 

personal, om det är upprörda situationer, avvaktar med samtal till dess att elever lugnat sig. 

Interna insatsers värde 

Att bygga bra relationer till eleverna beskrivs av informanterna som det viktigaste och mest 

värdefulla. Denna typa av relationer byggs inte bara på lektioner, vilket betyder att relations-

byggande på raster är viktigt. 

Om det uppstår en situation så måste du ha en relation till eleverna sedan tidigare, om inte 

kan de reagera med till exempel ilska. Men om du kommer in i situation där du ska stoppa 

något och de känner dig blir det en helt annan sak. (…) Vi jobbar hårt med att skapa en relation 

med eleverna, har du en bra relation kan du ’ta i’ när du säger ifrån för de vet att du gillar dem 

i botten. De förstår att det är beteendet och inte personen som du blir arg på och att man kan 

nollställa sedan utan att problem följer med hela tiden, det är sånt som man tar upp med dem 

och förklarar. (…) Så jag rör mig mycket på rasterna, spelar kort och pratar, minglar. De ska 

känna att de känner mig, det är jätteviktigt. (…) Vi har en otroligt engagerad rektor som kan 

namnet på alla elever från åk 6-9 och hon är också mycket ute i skolan och rör sig. (IP 58) 

Samtal beskrivs som en värdefull insats när det gäller att ge stöd, följa upp och lyfta det som 

fungerar bra. Sådana samtal hålls bland annat av kurator. Andra insatser som är viktiga kan handla 

om enkla och konkreta saker som att vissa elever behöver en vuxen som följer dem, som möter 

upp på morgonen och kollar läget eller någon som har behov att det finns en vuxen nära vid raster.  

Även informanten från fritidsgården betonar vikten av samtal och att skapa bärande relationer, 

utan dessa kan inte vuxna säga till en ungdom om något är fel.  

Då säger de bara: ”va fan är det där för gubbe?” Har man denna relation och blir en viktig 

person för unga så lyssnar ungdomarna. Ofta har man denna relation till de utåtagerande 

ungdomarna för dom vet man vilka dom är och det är de som ställer till det med otrygghet i 

skolan. De ser den vuxne som förebild och vet att dom vill väl och låter den unge vara med i 

roliga aktiviteter. Den unge kan öppna upp och berätta så att man får en annan förståelse. (…) 

Man måste prata med ungdomar. (IP 53) 

Informanten beskriver att personal kan bygga andra typer av relationer till unga än vad många 

lärare gör. Det är därför lättare för fritidsgårdspersonal med en nära relation till en stökig ungdom 

att prata med hen än för lärare eftersom stökiga ungdomar ofta ”skiter i vad dom säger”. Många 

som egentligen ska gå till kurator kommer till fritidsgårdspersonal som de har förtroende för 

angående psykisk ohälsa. Det handlar framförallt om tjejer, men också killar som mår mycket 

dåligt. Fritidsgården kompletterar på så sätt skolan. 

Om någon har hotat någon och en lärare pratar med den unge så tror jag tyvärr inte att det 

hjälper så mycket, du måste ha en bärande relation. Vi på gården har det för vi träffar dem 

under deras fria tid, de lyssnar inte alltid, men oftast. Och de vet att vi pratar med skolan. 

Viktigt att föräldrar får veta och kan trycka på tillsammans med skola och gård…. Och 

relationer är viktigt här. Det ser man om man frågar dessa elever vilka lärare som är bäst – jo, 

det är de lärare som jobbar med detta och som får närmare relationer till dem. De ser att de 

bryr sig och gör nåt bra. Relationer kräver arbete, dessa elever öppnar sig inte för vem som 

helst, det gäller att visa att man lyssnar och vill deras bästa. (IP 53) 
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Arbete i mindre grupper anses också vara en insats som är viktig och fungerar bra. Inte minst kan 

den vara värdefull i mer akuta skeden när någon eller några elever inte fungerar i helklass och 

oron sprider sig bland andra elever och vårdnadshavare. Sådan avskiljning är dock ovanlig, men 

kan ske under en termin och sedan fungerar det ofta att återintegrera elever som i regel vill det 

själva. För elever som har diagnoser och inte klarar av undervisning i helklass finns resursskolan 

Björken där elever med allvarligare problematik kan få stöd i ett mindre sammanhang. 

Informanterna på skolan lyfter särskilt fram vikten av att ha en bra, kunnig och erfaren personal 

och mentorer i skolan som kan ta tag i saker när de händer och följa upp. Vad som beskrivs som 

”kringpersonal”, det vill säga funktioner som resurspedagog, socialpedagog, fritidspedagog och 

elevassistent inriktade på enskilda elever och som finns ute i korridorer på raster beskrivs som 

särskilt värdefulla. Som en informant uttrycker saken: 

Det är viktigt att det finns många vuxna i skolan som har relationer till våra elever och att det 

finns stödgrupper runt omkring som man kan få stöd av, personal som finns på till exempel 

raster är mycket viktiga. Vi har inga håltimmar och det är viktigt så att inte elever har tid i 

skolan då de inte gör något. (IP 39) 

Utvecklingssamtalens betydelse lyfts också fram, eftersom de möjliggör att personalen lär känna 

föräldrarna. Informanterna menar att de ringer mycket till föräldrarna på kvällstid om det hänt 

något särskilt.  

Interna insatsers effekter 

Även på Ålidhemsskolan väljer informanter att identifiera effekter på en mer generell nivå. 

Relationsbyggandet anses ge effekt eftersom det kommer till användning i svåra situationer då 

elever inser att personalen är beredd att lyssna och ge stöd. Informanter menar effekter kan visa 

sig i exempelvis resultat: 

Man kan se på eleverna, hur det går för dem och för de flesta går det jättebra och de har jättebra 

studieresultat, de är i skolan och de gör det de ska, men att direkt säga vad som är effekter kan 

jag inte göra. (IP 57) 

Betygsresultaten är bra, bättre än de förväntade. Det är ett kvitto på att vi jobbar på rätt, 

motiverar och utmanar på rätt sätt så att de känner att de vill lyckas i skolan. Trygghets-

skapande arbete hjälper resultaten, går du omkring och är orolig kan du inte koncentrera dig 

på dina studier. (IP 39) 

Personalen menar att de får god effekt när de kan ingripa snabbt, inte minst när det gäller 

incidenter relaterade till hot och våld. Eleverna ser då att de kan vända sig till någon och att det 

händer något när de gör det. Om personalen ingriper snabbt blir elever mindre benägna att bråka. 

De ser generellt god effekt av likabehandlingsarbetet och av arbetet med elever som riskerar att 

misslyckas och skapa oro. Det handlar exempelvis om att eleverna inte har förebilder som beter 

sig illa utan att alla arbetar och sköter sig, det finns inga gäng att haka på eller ta över efter. 

Informanterna beskriver att de lyckas med dessa elever som kommer till skolan, som vill lyckas i 

skolan och som kommer in på gymnasiet. 

Även fritidsgården är involverade som stöd till skolans arbete. En representant från fritidsgården 

beskriver att föräldrasamtal och läxhjälp på fritidsgården ger bra effekt för elever i behov av stöd 

som riskerar att skapa oro. Men vad som ger effekt är olika från elev till elev. Det kan handla om 

individuellt stöd med skolarbete, kanske hjälp med något i skolan eleven inte förstår, men det kan 

också röra sig om stöd om eleven är i konflikt med en lärare.  

Informanten från fritidsgården beskriver också ett ambitiöst försök att ge stöd till unga i 

övergången till gymnasiet. Ofta slutar stödet till unga under denna period och enligt informanten 

är detta ett slags systemfel: ”Det är då de behöver stöd, för då har de ingenting.” 
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Informanten gjorde ett försök för några år sedan då han fortsatte följa en grupp med 6-7 

ungdomar som var stökiga och där skolan sagt att ingen av dom kommer att klara gymnasiet.  

Jag ville ge dem verktyg för att klara gymnasiet och följa dem tills de gått ut. Jag bildade en 

liten förening med dom så att de fick hjälpa till på arrangemang och hade läxhjälp varje onsdag. 

De klarade gymnasiet, de är idag 20 år, de hade teorilektioner och alla tog körkort för det är 

något man behöver, de fick material via studiecirkel vi startade. Alla fick jobb efter gymnasiet. 

(IP 53) 

Informanten menar att många projekt handlar om att stötta till gymnasiebehörighet, men det 

räcker inte. 

Det bara behövs någon liten grej, något litet motstånd – de behöver stöd, till exempel någon 

att ringa till om det är något. Det räcker annars att de inte hittar till ett klassrum, då skiter de 

i att gå till skolan så skört är det. Dessa ungdomar kunde ringa när som helst på dygnet. Det 

krävs en bärande relation till någon vuxen. Detta försök var lyckat, för de var busar. (IP 53) 

En annan insats på skolan som särskilt lyfts fram är arbetet med övergångar där samtal med nya 

elever fångar upp problem, sociala aktiviteter skapar trygghet och blandningen av elever från 

olika områden bryter segregationsmönster. Kartläggningar och trygghetsvandringar, vilka ger 

möjligheter att förändra skolmiljön, ger också konkret effekt på trygghet. Läxhjälpen beskrivs 

också som en viktig insats med god effekt på elever som riskerar att misslyckas i skolan. 

7.5.3 Samverkan med andra aktörer 
Samverkan har funnits under lång tid på Ålidhem i olika former och under olika namn, som 

samrådsgrupp, operativförebyggargrupp och så vidare. Samverkan med fältgrupp, polis, fritids-

gård, i HLT och i andra samverkansgrupper som Trygga Ålidhem beskrivs som ovärderlig av 

informanterna på skolan. Samverkan sker kontinuerligt och en del av den handlar om att jobba 

med unga i ett områdesperspektiv. Samverkan sker både i regelbundna möten och då det händer 

saker. 

Utifrån trygghetsöverenskommelsen på Ålidhem med kommunen, handlarna och polisen, 

fastighetsägaren Diös, rektorer på Ålidhem och Sjöfruskolan träffas vi tre gånger per termin 

kring hur vi kan göra området trevligare. Är mina elever på Ålidhems centrum och snattar då 

ska jag veta det. Tidigare hade vi samverkan i Alla goda krafter, men det lades ner. Det är bra 

för de ser saker där i centrum och vad eleverna är inblandade i och då får jag veta det. Polisen 

har också haft öppna mottagningar på familjecentralen på varannan torsdag på kvällar så att 

boende kunde komma dit och träffa dem. Polisen finns mer på området och bygger relationer, 

eleverna känner att de inte bara finns här för hitta brottslighet utan för att hjälpa till, det är 

mycket bra. (IP 39) 

En annan del av samverkan sker med närmare koppling till skolan och skolans verksamhet. 

Om jag får signaler om att något är på gång så har jag direktnummer till områdespoliser och 

kan ringa. De kommer hit och är här om det behövs. Detta har legat nere under några år, men 

nu har vi väldigt nära samarbete. (…) Fältgruppen finns också på skolan ibland, de kommer 

alltid till skolan och presenterar sig för åk 7. (…) Hade vi inte det så vet man inte hur det skulle 

se ut. När de försökte lägga ned fältgruppen så protesterade vi tillsammans med andra 7-9 

skolor, det är otroligt viktigt att de finns med och för oss i skolan. Områdespoliserna också 

mycket viktiga, att man har dem nära och kan ringa och rådfråga och de kan komma hit. (…) 

Ju fler som kan hjälpa till och som ser eleverna, ju bättre är det.  (IP 39) 

Samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritidsgård inom ramen för SSPF sker regelbundet 

med möte var 6-7:e  vecka och berör ofta problem och utmaningar, men inte bara negativa saker, 

utan också positiv utveckling. Det anses viktigt att kunna fånga upp och berätta för unga att ”jag 

hörde att det går bra för dig…ofta får de aldrig höra det” (IP 58).  
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Vi lyfter trender, tendenser, något vi ser eller hör talas om nu på vår skola, stämmer det med 

fält och polis vad de ser, är det något vi behöver vara vaksam om. … Konkreta insatser är till 

exempel föräldramöten, polisen har varit i åk 8 och informerat om saker att tänka på när man 

blir straffmyndig, fält har orosmöten och då kan jag eventuellt förmedla och bjuda in 

vårdnadshavare där jag tror att det finns behov. (IP 57) 

Informationsutbyte är en viktig aspekt av samverkan. Det kan handla om vilka ungdomar som 

hänger på stan eller att någon av samverkansaktörerna känner oro för en ungdom som ska följas 

upp i skolan, kanske någon som håller på med droger. Samverkan innebär, enligt en informant på 

skolan, att man hjälps åt och att de ska få en bild av och lär känna elever när de inte är i skolan 

också. Informationsutbyte och samarbete är ömsesidigt. Om fritidsgården exempelvis får höra 

från skolan att något hänt tar de upp det på gården med ungdomen.  

Informanter nämner också att Kerstin Rörsch från Umebrå, har  varit på skolan våren 2020. 

Kerstin träffade elever, EHT, fritidsgården och pratade om pågående och framtida arbete och mål, 

pratade med elevråd och elevskyddsombud om situationen och vad de vill och hur de vill se 

Ålidhem i framtiden. Kopplat till detta nämns också trygghetsvandringar som bland annat gav 

mycket bättre belysning på Ålidhem. Enligt informanterna är det är mycket som pågår för att 

förbättra utomhusmiljöerna i området. 

När det gäller samverkan i HLT, som kan handla om trygghetsfrågor, tas samtycke in från familjer 

för att kunna arbeta med stödinsatser som är samordnade och där familjen vill det. HLT är 

varannan vecka där kurator sitter med från skolan.  

Skolans aktörer beskriver att det är ovanligt med poliskontakter kring hot och våld. Om det 

uppstår problem med kränkningar kan skolan (liksom andra skolor i Umeå) ta hjälp av stödteam  

på kommunen beroende på vad det handlar om. De kan också ta stöd från socialtjänsten via HLT-

team på området om det är allvarliga händelser och det finns godkännande från vårdnadshavare. 

Även fritidsgården beskriver att sådana poliskontakter är ovanliga. ”Oftast löser man problem 

utan att ta dit polis, men man rapporterar vad som har hänt vid behov. Det händer sällan saker på 

gården, det är på andra ställen”. (IP 53) 

När det gäller elever som riskerar att inte bli godkända och skapa oro så beskrivs det som en fråga 

som skolan mest jobbar med internt. Fritidsgården kan dock bistå och försöka ge eleven stöd om 

de får höra från skolan att det går dåligt för en elev. Fritidsgårdsrepresentanten beskriver hur 

skolarbetet fungerar motiverande för att vända utvecklingen: 

De som är utåtagerande försöker man prata med, med beröm och samtal kommer man långt. 

Eleverna vill bli sedda, för något bra eller dåligt. Vi jobbar med att de ska bli sedda för något 

bra. Vi ser hur de växer av beröm. (IP 53) 

Eftersom det kan finnas olika anledningar till skolmisslyckanden som psykisk ohälsa och svåra 

hemförhållanden kan också socialtjänsten bli inkopplade via exempelvis orosanmälan.  

Utmaningar i samverkan 

En utmaning när det gäller samverkan handlar om storleken på samverkansområdet och därmed 

om antalet samverkande aktörer och möjligheterna till specifik problemlösning. Tidigare var de 

samverkande aktörerna mer områdesbaserade och hade mer initierad kunskap om Ålidhem, nu 

beskrivs samverkan som mer spretig eftersom området blivit större och inkluderar närliggande 

och nya områden. Fältgruppen beskrivs exempelvis som viktig eftersom de tar temperaturen ute 

bland eleverna, men de kan inte sitta med om det blir för uppdelade områden och många möten. 

Rektorerna är inte med eftersom det är så stort område. Enligt informanterna hade det idealiska 



77 
 

kanske varit ett möte som specifikt gällde Ålidhem. Som det är nu måste aktörerna ofta prata på 

ett mer översiktligt plan och får samverka i det lilla när det behövs.  

Relevans, värde och effekter av samverkan 

Samverkan sker precis som på Ersängsskolan både i formell form och med enskilda aktörer vid 

behov. Samverkansmöten kan användas för att möjliggöra samarbeten. Ibland, om än sällan, sker 

besök av polis och fältgrupp på skolan utan att det inträffat incidenter vilket anses värdefullt för 

relationsbyggandet. Som en informant uttrycker det är det ”bra att eleverna ser att de finns och 

stöttar dom, att eleverna ser vilka de är” (IP 57). 

Samverkan betraktas på en generell nivå som värdefull i alla former. Ett värde är att de inblandade 

får upparbetade och värdefulla kontakter så att det blir lättare att prata med varandra. Med 

kontinuitet skapas relationer och kunskapen om varandras professioner och olika uppdrag ökar. 

Inte minst när det gäller att hantera hot och våld anses samverkan betydelsefull för att identifiera 

och följa upp problem och för att kunna reagera i olika sammanhang. 

Skulle vi inte göra insatser och göra det tillsammans skulle det vara hemskt. Ungdomarna vet 

att det får konsekvenser det dom gör och desto bättre att vi som samverkar håller ihop. 

Ungdomar som ställer till det kommer inte undan med det dom gör, det är jätteviktigt med 

samarbete. (IP 53) 

Samverkan är också värdefull när det gäller elever som riskerar att misslyckas i skolan och skapa 

oro. Det handlar om att koordinera tidiga insatser för att undvika att unga riskerar att råka illa ut 

senare i livet. Som tidigare nämnts så arbetar till exempel fritidsgården för att motivera elever att 

klara skolan som en del i ett socialt förebyggande arbete. 

Vi trycker på att du måste klara högstadiet för annars är det kört, du kommer inte in på 

gymnasiet och så vidare. (…) Vi gör det för de ungas bästa, även om de inte alltid känner så 

själva, gjorde vi det inte skulle det gå åt skogen för många fler. (…) Vi måste hjälpas åt, det är 

livsviktigt annars kan det barka iväg. (IP 53) 

Effekter upplevs, som framgått ovan, svåra att uttala sig om och det har tidigare inte gjorts några 

försök att fånga sådana när det gäller samverkan. Eftersom skolan över tid anses ha en positiv 

utveckling kopplar informanter på skolan detta bland annat till samverkan även om orsaks-

sambanden inte är klarlagda. ”Man kan se att det är lugnare, även om det är omöjligt att säga exakt 

vad det beror på” (IP 39). 

En effekt som berörs i intervjuerna handlar om hur kunskap möjliggör handling och hur olika 

typer av kunskap samverkar i denna process. 

Effekten blir att vi får information och kunskap om eleverna och kan sätta in insatser. 

Naturligtvis blir det effekter om vi får information av andra aktörer som ser eleverna i andra 

sammanhang. (IP 39) 

Även andra menar att samverkan ger effekter just eftersom den ger en mer fullständig bild och att 

olika aktörer bidrar med olika perspektiv på unga.  

Man får en bättre helhetsbild med informationsutbyte. Det är svårare att slinka igenom ju fler 

vi är. Vissa elever funkar jättebra hos oss, men inte skolan och så vidare. Ibland har olika 

verksamheter olika bild av en och samma ungdom. Ibland tror man ”det kan inte vara samma 

människa vi pratar om…”.  (IP 53) 
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7.5.4 Sammanfattning av effekter och utvecklingsområden  
Denna avslutande del sammanfattar först effekter av skolornas olika insatser och tar sedan upp 

utvecklingsområden när det gäller de interna insatserna på skolorna och samverkan med externa 

aktörer.  

Effekter beskrivs av informanterna, som framgått ovan, som svåra att mäta och uttala sig om. På 

en mer övergripande nivå tycks informanterna på skolorna vara övertygade om att de insatser de 

utvecklat över tid och prioriterar ger resultat och bidrar till en trygg skolmiljö. Mycket av arbetet 

inom detta område sker inte som enskilda insatser utan i det dagliga arbetet med värdegrund, 

sociala relationer och trygghet. Detta arbete och att vikten av lärande och skolarbete präglar 

skolornas kultur har, enligt de intervjuade, stor betydelse för de trygga skolmiljöer som skolorna 

skapat .  

En annan viktig aspekt som inte heller låter sig beskrivas som en insats handlar om kontinuitet. 

En viktig slutsats – eller en så kallad en second-level interpretation (Yanow, 2000) – är att den 

ovanligt höga kontinuitet som präglar de två skolornas personal och arbete är en central 

framgångsfaktor som ger stora effekter. Det är till stor del kontinuiteten som möjliggjort en djup 

lokal kunskap om områdena och dess människor, resurser, utmaningar och problem. 

Kontinuiteten har möjliggjort etablering och successiv justering av rutiner, arbetssätt och ett 

kollektivt lärande samt framväxten av tillitsfulla relationer mellan personal på de enskilda 

skolorna, mellan personal och elever och deras vårdnadshavare. Kontinuiteten har dessutom och 

på liknande sätt varit gynnsam för samverkan med externa aktörer. Frågor om hur sådan 

kontinuitet kan möjliggöras och säkerställas är därför viktiga på alla nivåer från den enskilda 

skolans organisation, via huvudman till den nationella nivån. Frågor om kontinuitet är också 

viktiga för de externa aktörerna att ha i åtanke för att skapa möjligheter för en fungerande 

samverkan med skolan i syfte att hantera problem med trygghet, hot och våld. 

Med  medvetenhet om att det är svårt att särskilja effekter av insatser som ofta genomförs 

parallellt sammanfattas identifierade effekter av olika trygghetsskapande- och brottsföre-

byggande insatser i nedanstående tabell. 

Tabell 8. Sammanfattning av trygghetseffekter av två skolors brottsförebyggande- och 

trygghetsskapande arbete 

Resurspersoner (eller motsvarande)  
Denna personal har byggt relationer och skapat trygghet under och utanför lektionstid samt 
fångat upp och kommunicerat problem till annan personal 
Trygghetsteam och kamratstödjarorganisation (eller motsvarande)  
Denna organisatoriska funktion har spridet kunskap/arbetssätt samt bidragit till 
trygghetsarbete och trygghet 
Praxis vid allvarligare konflikter: att de inblandade eleverna skickas hem och får 
återvända med vårdnadshavare. 
Eleverna har lugnat ned sig vilket bidragit till akut konfliktlösning och trygghet. Involvering 
av vårdnadshavare har visat på allvaret och fungerat avskräckande. Åtgärden har etablerat 
en relation till och möjliggjort fortsatt samverkan med vårdnadshavare. 
Arbete i små grupper i olika former  
Fångat upp och gett stöd till unga i behov av detta som annars riskerat att skapa oro i 
klassen/skolan. Denna insats har skapat förutsättningar för arbete med att bryta och vända 
en negativ utveckling hos enskilda elever och har även haft en positiv effekt på tryggheten i 
klassen/skolan  
Kartläggningar av skolmiljö inklusive trygghetsvandringar  
Identifiering av otrygga platser med ett elevperspektiv har skapat förutsättningar för 
insatser för ökad trygghet 
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Insatser i samband med övergångar (individuella samtal, aktiviteter på gruppnivå 
samt strategier för klassammansättning)  
Bidragit till värdefull kunskap, byggt sociala relationer, skapat trygghet och motverkat 
segregationsmönster i skolan 
Vuxennärvaro (ex rastjour)  
Ökat tryggheten i skolan utanför lektionstid och skapat möjligheter för sociala relationer 
Individuella samtal med elever (i olika former och med olika personalkategorier 
involverade) 
Gett kunskap om problem på individ- och gruppnivå samt fördjupat relationer mellan 
personal och elev 
Föräldrasamverkan och snabba kontakter med vårdnadshavare  
Skapat relationer och gett kunskap och fungerat därtill disciplinerande för elever 
Läxhjälp (i olika former) ger stöd till elever som riskerar skolmisslyckanden och att 
skapa oro 
Fångat upp elever i riskzon, skapat förutsättningar för skolframgång och relationsbyggande 
samt befäst vikten av lärande vilket haft socialisationseffekter och bidragit till tryggheten 
Gruppstöd i övergång till gymnasiestudier (pilotprojekt) 
Elever i riskzon (kriminalitet och droger) som fick särskilt stöd och blev involverade i 
aktiviteter via fritidsgård för att klara gymnasiestudier (samt körkort) hade positiv effekt på 
dessa elever och tryggheten i skolan 

När det gäller skolornas samverkan med andra aktörer finns en lång tradition. Sådan samverkan 

har genomförts i olika former med olika aktörer; rutinmässigt i planerade möten, men också i 

samband med akuta händelser och vid behov. Nedan sammanfattas effekter av skolornas arbete i 

samverkan med andra. 

Tabell 9. Sammanfattning av effekter av två skolors brottsförebyggande- och 

trygghetsskapande arbete i samverkan med andra aktörer 

Informationsutbyte om elever 
Kring vad som hänt och är på väg att hända i och utanför skolan har skapat förutsättningar 
för relevanta insatser på såväl individ som gruppnivå samt med vårdnadshavare 
Har haft disciplinerande och övervakande effekter på elever. Skolornas samverkar med 
socialtjänst och polis har  försvårat att komma undan med normbrytande- och kriminellt 
beteende. Övervakningen av elever och vetskapen om att så är fallet har haft en dämpande 
och disciplinerande effekt. Samverkan och en gemensam front har också gett tyngd åt 
skolans kommunikation med elever. 
Kunskapsutbyte och relationsskapande (tvärprofessionellt) 
Samverkan har ökat aktörernas kunskap om varandras professioner, uppdrag och regelverk, 
samt skapat tillit i sociala tvärprofessionella relationer vilket möjliggjort snabbare och 
effektivare kontakter och insatser för elever i risk. 
Nya insatser 
Samverkan kring identifierade problem och behov har lett till nya insatser och samverkan 
har fungerat som ett forum där nya insatser utvecklas  
Konkreta insatser/aktiviteter som exempelvis sommarjobb för elever i riskzon 
Insatser/aktiviteter har haft en brottsförebyggande effekt på unga i risk vilket också haft en 
motiverande effekt på professionella när det sett resultat av samverkan  
Skolbesök (planerade och spontana) 
Har byggt upp sociala relationer och kontakter mellan professionella utanför skolan och 
elever som är värdefulla i det fortsatta samarbetet 

När det gäller utvecklingsområden är informanterna eniga om att mycket kan förbättras om bara 

tid och resurser fanns. Det finns till exempel alltid behov av att vidareutbilda skolans personal i 

värdegrundsfrågor vilket har positiv effekt på trygghetsarbetet och tryggheten.  
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Brist på resurser gör det exempelvis svårt att anställa fler vuxna i skolan: 

Om man har en budget som knappt går ihop så måste man ha lärare på alla lektioner och då 

kan man inte anställa socialpedagoger, resurspedagoger, lärarassistenter osv. Lärare har fullt 

upp med sin undervisning, men [det behövs] personal som kan jobba med eleverna utanför 

lektionstid. (IP 39) 

Ett annat utvecklingsområde beträffande skolans interna trygghetsarbete handlar om 

långsiktighet och det uppfattas inte helt och hållet vara något som skolaktörerna styr helt över 

själva. Insatser får inte vara tillfälliga ’flugor’. Projekt på halvårs och helårsbasis anses vara för 

korta.  

En informant lyfter fram den tidigare nämnda problematiken med svårigheter att kunna placera 

elever som till exempel är utåtagerande och hamnar i konflikter i särskilda mindre grupper. 

Informanten beskriver det ibland är nödvändigt att bedriva arbete i sådana grupper eftersom ”det 

sliter mycket på lärare och klasskamrater, många är rädda och har ångest över att ha sådana 

personer omkring sig (…) det borde vara lättare för rektor att besluta om att just nu fungerar det 

inte för denna elev med undervisning i helgrupp (IP59). 

Ett annat utvecklingsområde är beredskapen för mer extrema situationer när det gäller hot och 

våld. Skolorna beskrivs som öppna och placeringen av biblioteket i skolbyggnaden på Ålidhem 

bidrar till detta. På skolorna har de dock haft diskussioner om möjliga situationer och det finns 

handlingsplaner och därmed en beredskap som inte fanns tidigare kring avvägningar och beslut 

rörande att stänga ute hot snarare än att utrymma skolan. Informanter tar också upp frågan om 

beslutsfattande i samband med allvarliga och akuta konfliktsituationer som ett utvecklings-

område.  

Har vi en mycket allvarlig situation behöver vi snabbt beslut från annan instans. Till exempel 

om elever är i konflikt och där vi känner att vi inte kan garantera trygghet, då behövs externt 

snabbt beslut om till exempel omplacering som inte vi kan fatta. Detta är elever som andra 

skolor kanske inte står i kö för att ta emot – men vi har också skolplikt så det måste lösas 

snabbt. Vi har skyldighet att ge skola, men det ska vara tryggt. Där saknas ett tydligt regelverk 

och handlingsplan. Vem kan göra en säkerhetsbedömning och kan stå för den? Vi hade en 

situation där vi kände att vi inte kunde garantera elevers och personalens säkerhet, men vi 

kunde inte lösa situationen heller. (IP 57) 

Ett utvecklingsområde handlar om sekretess. Sekretesskraven anses av skolans aktörer göra det 

svårt att diskutera specifika problem och enskilda elever med externa aktörer i samverkan. 

Man får vara mycket försiktig att prata om enskilda elever, mer en känsla för området, nu är 

det t ex många unga som drar sig mot centrum. Olika yrkesgrupper kan prata mer öppet, jag 

kan inte göra det. Om man backar i tid var det oftare så att alla förstod vilken elev vi pratade 

om, så är det inte nu. (IP 57) 

Polisen kan ofta inte säga vad som hänt, de kan bara hinta och det är ett hinder. Det som kan 

uppstå ibland är situationer där man känner att ”vad händer hemma om jag ringer och berättar 

det här”, det är mänskligt. Men om man vänder på det så är alternativet att inte ringa hem 

nästan värre. Nästan alltid om det är våld i hemmet så blir man omhändertagen, så är det känt 

våld i hemmet så vet vi det oftast för barnet bor inte kvar hemma. (IP 58) 

Även om sekretessen kan upplevas som ett hinder inser alla sekretessens syfte och att det finns 

utmaningar med att införa SSPF. Hur aktörerna ska kunna diskutera och hantera specifika 

problem kring ungdomar i risk utan att åsidosätta sekretessen är något som ännu inte fått en 

tillfredsställande lösning enligt många informanter.  
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Informanter på skolan menar att fältarbetare och polis generellt kunde vara mer närvarande i 

skolan och på så sätt kunna bygga relationer till unga. Ett förslag är att även resurspedagoger, som 

har en nära relation till elever och kunskap om deras liv, kunde inkluderas i samverkan med 

rektor och kurator samt representanter från polis, fritidsgård och socialtjänst. Samverkan kunde 

då bli bättre på att fånga upp elevernas intressen och skapa aktiviteter utifrån det.  

Ett annat utvecklingsområde handlar om graden av inflytande och kontroll som de samverkande 

aktörerna har. Informanter lyfter fram tendenser till centralstyrning i kommunen där beslut 

ibland fattas för långt från verksamheter. I samverkan föds många idéer, men enligt 

informanterna är det långt till beslut och resurser vilket gör det svårt att realisera dessa idéer. 

Mer resurser skulle behövas för gemensamma aktiviteter, t ex resor med elever som är viktiga för 

de samverkande aktörerna. Ökade kunskaper om samverkande organisationer och professioner, 

skulle enligt många informanter bidra till bättre förutsättningar för samverkan.  

Att utveckla arbetet på gruppnivå där vårdnadshavare involveras lyfts fram som ett utvecklings-

område. 

Där har tanken varit, men vi har inte kommit igång med det, att använda föräldrarådslag där 

föräldrar samlas för att lyfta problem med gäng och problem med att bryta sig ur. Där vi lyfter 

oro och berättar om vad vi kan hjälpa till och vad de kan göra som föräldrar. Socialtjänsten 

kallar till sådana möten, men är beroende av skola och fritidsgård. Vi vill göra mer på 

gruppnivå. (IP 55) 

Ett problem handlar om att individer som ingår i samverkan byts ut vilket påverkar kontinuitet, 

relationer, tillit och möjligheter att bygga upp gemensam kunskap. Ytterligare ett problem som 

nämns handlar om att samverkansgrupper kan bli för stora i takt med att områden expanderar.  

Sedan kan jag ibland sitta på möten där jag funderar: är det något vi berört som är relevant för 

mig egentligen, så kan det vara. Vi är kanske egentligen en för stor grupp, vilket vi diskuterat. 

När vi gjorde UNGA-enkäterna tog BRÅ ett ansvar för de här grupperna och på vårt område 

hade det funnits en grupp länge. Då blev det tydligt hur olika skolorna är, det var svårt att få 

till eftersom de tre skolorna är så olika och har så olika behov. Då behöll vi den operativa 

gruppen där vi försöker ha koll på läget, lite dog de andra grupperna ut faktiskt eller de kanske 

finns på ngn nivå där jag inte sitter med.(IP 57) 

Det har förts diskussioner om att dela upp Ålidhemsområdet, men det blir för många möten för 

fältgruppen och polisen. Informanter på skolan beskriver svårigheter att lyckas med samverkan 

med socialtjänsten, men att det fungerar bättre nu inom ramen för HLT och att de kommer 

närmare varandra. 

Det är lättare i den lilla HLT-gruppen där man vet vem ska prata med och det finns kontinuitet 

i arbetet med ett antal socialsekreterare. Samma med polisen och de nya områdespoliserna. 

(IP 39) 

Ett annat utvecklingsområde handlar om ansvarsfördelning mellan skola och fritidsgård. Även om 

oklarheter kring verksamheters uppdrag där skolpersonal ibland har förväntningar på 

fritidsgården som en slags hjälpreda att hantera stök och konflikter i skolan, att hjälpa till att 

hantera konflikter, hämta bråkiga elever i klassrum och att även bistå med sådan hjälp utanför 

fritidsgårdens öppettider. Ett förslag är möten där personalgrupperna på skola och fritidsgård 

kunde mötas för att lära känna varandra, de olika verksamheterna och de olika uppdragen och 

även diskutera förväntningar och ansvarsfördelning. 

Ett problem som inte handlar specifikt om samverkan, men som uppstår i glapp mellan olika 

verksamheter handlar om situationen för socialt utsatta elever på sommaren då skola och 
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fritidsgård är stängt. En fritidsgård som är öppen på sommaren framstår som en insats med god 

effekt. 

Dessa unga har ingenting, inga vuxna förebilder och ingen som håller koll. Det är ett stort 

problem. Förra sommaren hade vi öppet hela sommaren och då såg man effekter när de kom 

tillbaka efter sommaren till skolan, då hade vi haft koll på dem och var det någon som det höll 

på att barka iväg för kunde man sätta in resurser med en gång. I stället för att det hade blivit 

gäng och missbruk under sommaren. Vi hade 7-800 besökare på sommaren, mycket bra. Vi 

stänger normalt ordinarie verksamhet i maj, går ner och har öppet vissa kvällar helger. Men 

nu har de röda områdena, Ålidhem, Mariehem och Ersboda, fick extra pengar från BRÅ. Det 

var första gången på 10-12 år då jag varit på Ålidhem. Det var pengar till fältgruppen och 

gårdarna. Vi hade till exempel gårdarna öppet, två veckor stängt, läger fyra veckor, läger med 

flickor och pojkar. Dagläger i Holmsund, vattenskoter, kanoter och paintball tillsammans med 

de andra gårdarna. Det var jätteviktigt eftersom dessa ungas situation är så skör att minsta 

motgång kan leda fel, träffar man dom regelbundet kan de berätta, man fånga upp sådant tidigt 

och sätta in åtgärder och fixa. I stället för att sätta in åtgärder på hösten med att bryta upp 

gäng och vissa kan ha ett rätt djupt drogberoende. Det där har jag saknat i alla år jag jobbat, 

föll mycket bra ut och var uppskattat av ungdomarna. (IP 53) 
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8. Sammanfattande analys  
I detta kapitel sammanfattas och tolkas resultaten från tidigare kapitel med fokus på den 

samverkan och de insatser som genomförts genom UVTS. Eftersom de två skolornas trygghets-

skapande och brottsförebyggande arbete i huvudsak ingår i skolornas ordinarie verksamhet och 

som UVTS kompletterar kommer endast SSPF-samverkan som initierats av UVTS att tas upp här. 

Analysen av UVTS relevans/ändamålsenlighet, som gjorts i delrapporten, utvecklas och 

kompletteras i detta kapitel. Därefter sammanfattas aktörernas bedömningar och utvärderarnas 

analys (Yanow 2001) av värdet och effekterna av UVTS. Avslutningsvis diskuteras några 

dilemman och utmaningar för UVTS som framkommit i utvärderingen. 
 

8.1 UVTS Relevans 
I delrapporten analyserades UVTS relevans/ändamålsenlighet i förhållande till uppställda mål 

och UVTS forskningsförankring. Här kompletteras analysen av UVTS relevans med fokus på 

insatsers kunskapsbasering, om de har en logisk koppling till målen och till en viss problemsyn.   

 

8.1.1 Kunskapsbasering  
Analysen av UVTS forskningsförankring i delrapporten visar att det fanns insatser/åtgärder 

riktade till hela befolkningen (primär brottsprevention) och att de främst handlar om situationell 

brottsprevention för alla i ett bostadsområde. Framförallt har insatserna varit riktade till 

riskgrupper (sekundär brottsprevention) och utgjorts av olika former av social brottsprevention. 

Åtgärderna bedömdes generellt sett som relevanta för att bidra till att uppnå målen för UVTS, men 

det konstateras också att insatserna var otillräckliga och det inte klart framgick vilka åtgärder 

som var en del av UVTS. När UVTS startades skulle UVTS komplettera det arbete som ”görs idag 

och fungerar” [läs 2017] som ett urval kommunanställda diskuterat sig fram till i dialogmöten. 

Om alla dessa verksamheter och åtgärder är kunskapsbaserade har inte undersökts i 

utvärderingen. Åtgärderna i UVTS ska enligt direktiven för UVTS baseras på brottspreventiv 

forskning (vara kunskapsbaserade i detta avseende), vilket de också är generellt sett. Men för att 

bedöma åtgärdernas kunskapsbasering måste detta undersökas närmare. Det kan konstateras att 

det finns kunskap och forskning om åtgärder mot t.ex. segregation och utanförskap som inte 

används för att utveckla insatserna. En reviderad åtgärdsplan håller på att utvecklas i utifrån 

Färdriktning 2020-2025 (Umeå kommun 2020c) men den har ännu inte presenterades och om 

åtgärdernas kunskapsbasering har förändrats återstår att se.  

Även om en åtgärd utgår från brottspreventiv forskning, som utbildningsprogrammet MBU gör, 

är det inte säkert att programmet är relevant för allt som det är tänkt att bidra till. Som framgått 

är MBU relevant för att öka kunskapen om blåljuspersonal och människorna bakom uniformen 

och för att bygga goda relationer mellan personal och ungdomar, men MBU är inte helt 

ändamålsenligt för att förändra negativa attityder och motverka kriminalitet. Det räcker inte att 

ett antal ungdomar som själva har negativa attityder eller som har ett umgänge där det finns en 

negativ inställning till blåljuspersonal deltar i MBU. Som framgått ändrade några av deltagarna sin 

bild av polisen (visste inte att de var så snälla), men en positiv bild som byggs upp under MBU är 

otillräcklig för att förändra negativa attityder i en umgängeskrets. Att förändra negativa attityder 

som bygger på egna erfarenheter eller som är djupt rotade är svåra. För att MBU ska kunna 

bedömas vara relevant för att förändra negativa attityder (ingen av de intervjuade deltagarna 

hade en negativ attityd innan de började MBU) måste MBU utvecklas så att  ungdomarna/ 

ambassadörerna utbildas och tränas i att möta och hantera negativa attityder. Det ingår inte i MBU 

idag och det är heller inte något som alla MBU-deltagare uppfattar att de förväntas göra. Även om 

alla som deltagit i MBU är aktiva i att sprida en positiv bild av blåljuspersonal behöver MBU 
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kombineras med andra åtgärder om utbildningen ska kunna bidra till, och därmed vara en 

relevant åtgärd för, att förändra negativa attityder till blåljuspersonal.  

MBU syftar också till att förebygga kriminalitet. Om en ungdom i risk kan påverkas att ändra sitt 

sätt att leva, umgänge och riskbeteende efter att ha deltagit i MBU, så är MBU en relevant 

utbildning för att förebygga brottslighet. Om samma ungdom kan påverka sina vänner att avstå 

från att använda eller sälja narkotika eller begå andra brott är MBU också ändamålsenligt. Annars 

inte. Det ska mycket till och det ingår inte i MBU att utbildas i hur man motverkar kriminalitet. För 

att bidra till att förebygga kriminalitet måste MBU genomföras i stor skala tillsammans med andra 

åtgärder. Om MBU-ungdomar väljer att utbilda sig till ett blåljusyrke kan de komma att bidra till 

att förebygga kriminalitet men det kan bara i liten grad tillskrivas MBU.  

Den platssamverkan som undersökts inom UVTS är framförallt åtgärder i utemiljön på Ersboda 

och samverkansprojektet Trygga Ålidhem Centrum. Platssamverkan för att samordna busk- och 

slyrensning, förbättrad belysning, anlägga spontanidrottsplatser och hängplatser framstår som 

relevanta åtgärder för att skapa trygghet och trivsel på Ersboda. Liknande åtgärder har 

genomförts i utemiljön på Ålidhem, men dessa9 har inte undersökts i utvärderingen förutom 

åtgärder som genomförts inom ramen för TÅC. Platssamverkan och åtgärderna i Trygghets-

överenskommelsen TÅC framstår relevanta för att skapa trygghet i centrum, men inte utanför 

centrum. Som utvärderingen visat finns en samsyn om problem och utmaningar hos parterna i 

samverkansgruppen Trygga Ålidhems Centrum och de upplever att tryggheten har ökat i och 

kring centrum. Bland annat områdespoliser framhåller att boende i området kommit fram och 

uttryckt uppskattning för deras närvaro och att de känner ökad trygghet. Men det finns också 

skillnader i vem som upplever otrygghet i och i närheten av Ålidhems centrum. Idrottsverksamhet 

på idrottsplatser nära Ålidhems centrum används främst av de som kommer från 

omkringliggande bostadsområden och en del av dem uttrycker att de upplever otrygghet. 

Idrottsanläggningarna utnyttjas inte i lika stor utsträckning av Ålidhemsborna utan det är 

människor, barn och ungdomar med sina föräldrar, som kommer till Ålidhem och idrottar och 

dom bor i de omkringliggande stadsdelarna och de är också ofta från dom lagen med många 

boendes som kommer från Sofiehem, Gimonäs, Carlshem, Carlshöjd, Tomtebo och Tavleliden 

som också vittnar om en otrygghet och osäkerhet och då är det kopplat till idrottsytorna som 

ligger i centrum i Ålidhem. (…) Det kan mycket väl vara så att även Ålidhemsbor och säkerligen 

vissa subgrupper också känner sig otrygga. (IP 52) 

Statistiken som gäller ungdomar (Tabell 1) visar att framförallt flickor känner sig otrygga när de 

går hem kvällstid både i kommunen i stort och på Ersboda och Ålidhem. Samtidigt är det en något  

lägre andel flickor på Ersboda och Ålidhem som känner sig otrygga på kvällar jämfört med flickor 

i kommunen i stort. En stor majoritet av både flickor och pojkar på Ersängsskolan och 

Ålidhemsskolan och i kommunen i stort känner sig trygga i skolan vilket bekräftar den bild som 

personal på de båda skolorna ger av lugna skolmiljöer och tyder på att skolornas trygghets-

skapande arbete på det stora hela fungerar väl.  

Platssamverkan genom TÅC framstår inte relevant för att skapa trygghet om den bidrar till att 

skapa en bild av Ålidhem som ett problemområde. För att en platssamverkan som TÅC ska vara 

relevant för både besökare och framförallt för dem som bor och verkar i området, och inte skapa 

                                                             
9 Kommunen har bl.a. bidragit till att göra en park till en tryggare plats genom bättre belysning och 
siktröjning. Norra Ålidhemsskolan har fått bättre fasadbelysning och AB Bostaden har satt upp bättre 
belysning på kulturhuset Klossens baksida. Trygghetsvandringar har också genomförts på Ålidhem. 
Umebrå (UVTS) har haft möten med föreningslivet och deltagit i en kartläggning kring segregation 
tillsammans med Rädda barnen och Studiefrämjandet. Inget av detta har undersökts i utvärderingen.  



85 
 

en bild av ett problemområde bör den genomföras tillsammans med andra trygghetsskapande 

insatser. 

8.1.2 Målrelevans 
UVTS bedöms vara relevant för att kunna uppnå målen för satsningen om det finns en logisk 

koppling mellan åtgärder och uppställda mål, samt om åtgärderna har utsikt att kunna bidra till 

måluppfyllelse. De övergripande målen för UVTS har varit att öka tryggheten, minska 

brottsligheten och motverka tendenser till social oro i de NÖ områdena och ytterst att förhindra 

att Umeå får ett utsatt område. UVTS åtgärder kopplade till de fem fokusområden och delmålen10 

som funnits för UVTS fram till oktober 2020 framstår delvis relevanta för att uppnå de tre 

övergripande målen för UVTS, men åtgärdernas koppling till olika mål framstår inte helt logiskt 

sammanhängande. Flera åtgärder kan kopplas till mer än ett problemområde. Stärka samverkan 

är ett eget problemområde, men samverkan är samtidigt en viktig del inom alla problemområden. 

Att alla åtgärder inom alla fem problemområden kan förväntas bidra till att de tre övergripande 

målen för UVTS uppfylls är inte ett rimligt antagande. Flera åtgärder handlar om att kartlägga och 

undersöka behov av åtgärder (markerat med * i Figur 1) och om dessa aktiviteter inte leder till 

kompletterande åtgärder kan de rimligtvis inte bidra till måluppfyllelsen. Om en ny åtgärd 

beslutas i en kartläggning så måste den nya åtgärdens innehåll och utsikt att kunna bidra till 

önskade effekter bedömas. Sammantaget är relevansen (målrelevansen) i det som görs idag och 

åtgärder som UVTS kompletterar med inte logiskt sammanhängande för att uppnå delmålen och 

de övergripande målen för UVTS.  

I samband med revidering och utveckling av UVTS hösten 2020 har målbilden koncentrerats till 

två fokusområden och ett övergripande mål: ”Krafttag mot narkotika” [läs motverka 

narkotikarelaterad brottslighet] och att ”Motverka segregation/förebygga utanförskap” och att 

Umeå växer tryggt och säkert utan utsatt område. UVTS och de åtgärder som ingick i 

åtgärdsplanen i april 2019 framstår relevanta för att skapa trygghet i utemiljöer och i skolan, men 

få åtgärder är inriktade mot att motverka segregation och utanförskap. I Färdriktning 2020-2025 

för UVTS (Umeå kommun 2020c) är det också få åtgärder som har utsikter att bidra till att uppnå 

målet att motverka segregation/förebygga utanförskap. Det som tas upp är att Primärvården 

inom Region Västerbotten ska delta i samverkan kring UVTS, att platssamverkan behöver 

utvecklas i Umeå kommun med särskild prioritet på Ålidhem centrum, enligt den trygghets-

överenskommelse som finns. Effektiv samverkan för trygghet (EST) ska utvecklas och Människan 

bakom uniformen (MBU) permanentas. Men det är först med den nya/reviderade åtgärdsplanen 

som målrelevansen kan bedömas. Vilka åtgärder kommer UVTS att utveckla under fokus-

områdena ”krafttag mot narkotika” och ”motverka segregation/förebygga utanförskap” och på 

vilken kunskapsgrund? 

8.1.3 Problemrelevans 
UVTS i stort och många av åtgärderna som utvecklats framstår relevanta i förhållande till 

problembeskrivningar som företrädare för polisen, politiker, kommunala verksamheter, handlare 

och bostads- och fastighetsbolag upplever och uttrycker. Problem som uttrycker tendenser till 

social oro beskrivs i den interna polisrapport som låg till grund för UVTS och likaså i bakgrunden 

till samverkansprojektet Trygga Ålidhem centrum. Det är framförallt tendenser till social oro, 

narkotikaanvändning och –brottslighet och att barn och ungdomar riskerar att rekryteras in i 

kriminalitet i de nordöstra stadsdelarna som åtgärderna har en viss logisk koppling till. Vad som 

skapat problemen och att det finns olika uppfattningar om vad som orsakat problemen 

uppmärksammas dock i liten utsträckning. I Färdriktning för UVTS 2020-2025 (Umeå kommun 

2020c) presenteras en problemanalys som ligger till grund för de reviderade åtgärderna som ska 

                                                             
10 Motverka kriminalitet och droger, förebygga utanförskap och social marginalisering, stärka föräldrar, 
skapa förutsättningar för meningsfull fritid, samt förbättra samverkan. 
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sättas in framöver för fokusområdet narkotika och fokusområdet  segregation/utanförskap. 

Problemanalysen bygger på trygghetsmätningar, brottsstatistik och rapporter om upplevd 

otrygghet i områdena. Åtgärderna kommer fortsättningsvis också att utgå från brottspreventiv 

forskning och aktuella lägesrapporter och är i dessa avseenden kunskapsbaserade.  

UVTS och åtgärdernas relevans för andra sätt att uppfatta och beskriva problemen uppmärk-

sammas i liten utsträckning eller inte alls. Att det finns olika sätt att uppfatta, förstå och analysera 

problem och utmaningar relaterade till social oro och hur det trygghetsskapande arbetet kan och 

bör utvecklas framgår av motreaktionerna till Trygghetsöverenskommelsen och Trygga Ålidhem 

Centrum. Det har också framförts kritik mot UVTS i media där företrädare för civilsamhället 

intervjuats och i debattartiklar i samband med kommunens kriterier för att kunna få projektmedel 

för intern samverkan inom ramen för Umeå kommuns sociala hållbarhetsarbete. UVTS uppfattas 

inte som ett relevant svar på de utmaningar som företrädare för dessa organisationer ser. 

De tre visioner för medborgardialog i komplexa och ofta konfliktfyllda frågor, som uppmärk-

sammats tidigare, kan bidra till att förstå och ge viss vägledning för hur man kan utveckla åtgärder 

för komplexa utmaningar när det finns olika förståelse av problemen och där det finns uttalade 

eller outtalade intressekonflikter. Reaktionerna mot Trygga Ålidhems Centrum visar på behovet 

av att samordna avgränsade insatser för platssamverkan med andra åtgärder vilket också är en 

intention i Färdriktning 2020-2025 för UVTS. Resultaten visar att det finns behov av att analysera 

och diskutera om kompletterande kunskap ska integreras i UVTS och om och hur man kan 

tillvarata fler aktörers erfarenheter av problem/utmaningar och vilka åtgärder som fungerar i 

områdena.  

Den sammanvägda bedömningen är att UVTS och de åtgärder som genomförts genom UVTS är 

relevanta, i meningen att de är kunskapsbaserade genom att bygga på brottspreventiv forskning 

och aktuella lägesbeskrivningar och polisens och kommunens problembeskrivningar, men 

åtgärderna är otillräckliga (och därmed inte relevanta) för att hantera de bakomliggande 

orsakerna till social oro och därmed uppnå målen för UVTS. Relevansen i det trygghetsskapande 

och brottsförebyggande arbete som görs av olika verksamheter inom kommunen, som UVTS ska 

förstärka och komplettera har inte bedömts annat än när det gäller skolans brottsförebyggande 

och trygghetsskapande arbete. Mycket av skolans ordinarie verksamhet och särskilda 

trygghetsskapande insatser framstår relevanta för att förebygga många av de bakomliggande 

problemen som kan leda till social oro och otrygghet. Skolornas samverkan i SSPF är också 

relevant för detta genom att aktörerna tillsammans identifierar problem och bakomliggande 

orsaker och utifrån detta utvecklar lämpliga och koordinerade åtgärder. 

8.2 UVTS värde  
Den samverkan som initierats och förstärkts genom UVTS värderas oftast högt av de intervjuade 

som medverkat i något av UVTS samverkansorgan. Det som värdesätts är att de fått en aktuell och 

allsidig bild av trygghets- och brottsläget, kännedom om andras trygghetsarbete, ett bredare 

perspektiv och att kunna sätta in sitt eget trygghetsarbete i ett större sammanhang. Fler har insett 

att det trygghetsförebyggande arbetet är ett gemensamt ansvar som kräver samverkan och att 

samverkan ger ett mervärde. Intervjupersonerna nämner t.ex. att de fått värdefulla tips av andra, 

kunskap och insikter om var mer specifikt problem/utmaningar finns i ett område. De har fått ett 

ansikte på vem de kan fortsätta samverka med vilket underlättar framtida kontakter genom att 

sänka tröskeln för att ta kontakt.  

Alla politiker och tjänstepersoner i ansvarig ställning som intervjuats framhåller betydelsen och 

värdet av UVTS och av ett proaktivt förebyggande arbete med ett helhetsperspektiv. En 

intervjuperson uttrycker detta så här: 
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Jag tycker det [läs UVTS] är väldigt väldigt viktigt. Vi har väldigt bra förutsättningar i Umeå 

kommun, att vi inte har ett utsatt område, det är oerhört väsentligt för Umeå som stad att 

kommunen jobbar proaktivt för att kunna försöka förebygga detta. Det som är särskilt roligt 

är att det är ett helhetsperspektiv i konceptet runt hur man tänker om UVTS att man även har 

med stadsplanering , Gator och parker och Bostaden kommer med på ett hörn. Det handlar om 

upprustning och det är ett helhetsperspektiv i UVTS. (IP 46) 

Flera intervjupersoner framhåller också att UVTS är en viktig men bara en mindre del i det 
trygghetsarbete som krävs för att Umeå ska växa tryggt och säkert utan utsatta områden. 

Jättevärde [UVTS]. Det handlar ju om att bryta en utveckling där Umeå dras isär. Man ska förstå 
att den här utmaningen är väldigt, väldigt stor - att jobba för att hålla ihop ett samhälle. Att tro 
att man kan lägga all förhoppning på UVTS det blir lite fel tycker jag. Det handlar ju om att man 
måste ha en skola som fångar upp alla elever, en fritidssektor som ser till att föreningar fångar 
upp barn, en socialtjänst som upplevs schysst och ger tidigt stöd. UVTS handlar om en del 
åtgärder men huvuduppdraget måste ju fungera också. (IP 47)  

Polisen deltar i många olika samverkansorgan/-grupper och lokalpolischef, kommunpoliser och 

områdespoliser uttrycker att de sätter ett stort värde på samverkan med kommunen såväl i det 

förebyggande som i det akuta arbetet. Bland annat när det varit en serie bilbränder har man 

kunnat agera väldigt snabbt och samlat tack vare upparbetade kanaler. 

De intervjuade som deltagit i någon av UVTS samverkansgrupper uttrycker att de värdesätter 

UVTS och samverkan, att UVTS har en viktig roll i att komplettera det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete som polisen gör och det arbete som genomförs inom olika kommunala 

verksamheter. Några personer har inte svarat på inbjudan att bli intervjuad. Varför de tackat nej 

vet vi inte men möjligtvis har de upplevt att samverkan inte fungerat bra, att de själva inte kunnat 

genomföra det som förväntades av dem eller brist på tid. Tre personer som inte deltagit i något av 

samverkansorganen har också intervjuats om UVTS. En politiker betonar att politiker som inte 

ingår i Umebrå styrgrupp går miste om viktig information om trygghets- och brottsläget och vad 

som legat till grund för UVTS. Företrädare för civilsamhället på Ålidhem värdesätter inte Trygga 

Ålidhems Centrum och UVTS så högt för att insatserna upplevs ha för mycket fokus på hårda 

åtgärder och att kommunen förbiser det förebyggande arbete som bland annat de svarar för.  

8.3 UVTS effekter  

I den här utvärderingen söks efter effekter av UVTS med fokus på vad programmakarna vill uppnå 

med satsningen och också om det framträder andra effekter. Enligt UVTS programteori (se figur 

1) förväntas allt det som kommunen och polisen gör tillsammans med UVTS insatser/åtgärder 

bidra till att målen uppnås dvs. att öka tryggheten, motverka brott och social oro i de nordöstra 

stadsdelarna så att Umeå inte får ett utsatt område. Effekter av UVTS söks i utvärderingen efter 

på kommunens policy, deltagares insikter och kunskaper, om och hur samverkan inom 

kommunen och med andra aktörer utvecklats och om tryggheten och brottsligheten påverkats i 

områdena. Utvärderingen undersöker också om UVTS har haft några andra positiva eller negativa 

effekter. För att representera UVTS effekter på ett rättvisande sätt beskrivs de i kvalitativa termer. 

I tabell 10 sammanfattas de effekter som identifierats i utvärderingen. 
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Tabell 10. Sammanfattning av UVTS effekter. UVTS har bidragit till att… 

Utveckla kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande policy  
…systematiskt samla in och sammanställa aktuella underlag för utveckling av kommunens 
övergripande trygghets- och brottsförebyggande policy 
…initiera, möjliggöra och främja policyskapande på verksamhetsnivå med många aktörers 
medverkan 
… ett tidsbegränsat projekt utvecklats till ett långsiktigt kommunalt uppdrag 
Utveckla samverkansstrukturer och ge samverkan legitimitet 
…inrätta och legitimera nya organ/nätverk för samverkan med polis, bostadsföretag, 
handlare m fl. (EST, MBU, Trygga Ålidhems Centrum) 
..förstärka och ge befintlig/pågående samverkan (Samverkansöverenskommelser med 
polisen, SSPF) ökad legitimitet 
…etablera nya kontaktvägar mellan lokala aktörer som i sin tur sänkt tröskeln för fortsatt 
kontakt och samverkan 
Utveckla lokalt trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete 
…bygga upp kollektiv kapacitet och handlingskapacitet för detta arbete  
… förbättra informationsinhämtning och informationsspridning om trygghets- och 
brottsläget på olika nivåer 
…startat upp och stöttat utemiljögruppen på Ersboda, MBU och Trygga Ålidhem Centrum 
och konkreta åtgärder. Bidragit till att utveckla Trygghetsvandringar, öka närvaron på 
otrygga platser och att vidta snabbare åtgärder för att komma till rätta med upptäckta 
brister (belysningsförbättringar, slyrensning mm) 
Effekter på insikter, kunskaper  
… de som deltagit i UVTS samverkansorgan/-grupper har fått nya insikter och kunskaper 
och en bättre bild av problem och utmaningar i kommunen i stort och i olika områden 
…de har fått bättre kunskap och förståelse för andra aktörers uppdrag, ansvar och arbete 
och det egna arbetets roll i det samlade lokala trygghetsarbetet 
Effekter på trygghets- och brottsläget 
…bidragit till att skapa trygghet i utemiljöer på Ersboda och i Ålidhems centrum 
…narkotikaförsäljningen har minskat/upphört på platser där åtgärder vidtagits med flyttats 
till andra platser 
Andra effekter 
… underlättat och legitimerat nätverksstyrning  
…legitimerat ett kriminologiskt kunskapsperspektiv i trygghetsarbetet 
..framkallat reaktioner mot delar av UVTS vilket kortsiktigt påverkat tilliten till kommunen 
som samverkanspartner hos några  

Som framgår av tabell 10 framträder många olika effekter av UVTS. Många av de intervjuade, som 

deltagit i någon av UVTS samverkansorgan/-grupper har fått nya insikter och bättre kunskap om 

problemen/utmaningarna, vad andra aktörer gör och vilket uppdrag och ansvar som de har. Det 

finns inget tvivel på att UVTS, genom de effekter som identifierats av UVTS, bidragit till att 

motverka att Umeå inte fått ett utsatt område. Men i vilken utsträckning UVTS bidragit till 

trygghets- och brottsläget i kommunen går inte att avgöra. Den lokala trygghets- och brotts-

statistiken och intervjupersonernas bedömningar av förändringar i trygghetsläget visar att det 

varierat över tid. Några bedömer att det har förbättrats, andra att det varierar och många 

framhåller att det är svårt att avgöra om UVTS har haft någon effekt eller om det är pandemin eller 

något annat: 

Tryggheten har ändå förbättrats, i vilken grad åtgärder  UVTS har bidragit till det måste man 

titta på men helt klart är att det har satt fokus på samhällsutmaningar som måste mötas. (IP 

47)  

Den upplevda tryggheten i ett område påverkas starkt av händelser som bilbränder, skjutningar, 

överfall/våldtäkter utomhus, men också av hot, glåpord, trapphushäng och av kommentarer från 
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ungdomar som samlats i grupp utanför centrum. Efter en tid utan sådana händelser upplever 

många att tryggheten ökar igen, men inte alla. Även indirekta erfarenheter av händelser genom 

att någon anhörig eller vän blivit utsatt för hot eller våld skapar otrygghet. Trygghetsunder-

sökningar visar att olika grupper och individer känner sig mer eller mindre trygga i olika områden 

och att hudfärg, etnicitet och egna erfarenheter påverkar om och var man känner sig (o)trygg. 

Polisens eget förebyggande arbete och agerande på plats vid olika händelser har inte utvärderats. 

Men polisens eget arbete beaktas när UVTS effekter bedöms. Polisen har parallellt med UVTS 

omprioriterat insatser till de nordöstra stadsdelarna vilket också bidragit till att de 

uppmärksammade problemen och tendenser till social oro inte förvärrats. Det förebyggande 

polisarbetet och de insatser som polisen gör tillsammans med kommunen och fastighets- och 

bostadsbolagen har sammantaget bidragit till att problemen inte förvärrats. Men lokalt 

förebyggande arbete har begränsad effekt på om kriminella kommer utifrån för att expandera 

narkotikamarknaden, driva in skulder eller ”lösa” andra konflikter. Som framhålls av rektor, 

kurator och lärare kan skolans ordinarie verksamhet och den relation och tillit man byggt upp till 

ungdomar förklara att det går att hantera åtminstone en del konflikter som uppstår mellan 

(grupper av) elever på skolan. Detsamma framhåller fältarbetare, fritidsgårdsledare och polisen, 

dvs. att det förebyggande arbete som fått ungdomar att känna tillit gör det möjligt att hantera 

konflikter och situationer som uppstår mellan ungdomar som man känner på stan eller utefester.  

En utmaning i all effektutvärdering är att försöka isolera effekten av en intervention 

(interventionseffekten), i detta fall av UVTS från annat trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbete och andra förhållande/faktorer som kan påverka tryggheten. Den största 

effekten av UVTS, enligt vår samlade bedömning, är att satsningen bidragit till att utveckla en 

kollektiv kapacitet och handlingsberedskap på olika nivåer för samverkan inom kommunen och 

mellan kommunen och polisen, fastighets- och bostadsföretag och handlare. UVTS har bidragit till 

att inrätta och stärka samverkansstrukturer i det lokala trygghetsskapande och brottsföre-

byggande arbetet på både kommunlednings- och verksamhetsnivå. Interventionseffekten av 

UVTS kan beskrivas som att den kollektiva kapaciteten och handlingsberedskapen och nämnda 

strukturer inte hade utvecklats/stärkts utan UVTS. 

Vad skulle hänt utan UVTS? Det finns två tänkbara alternativ. Andra aktörers arbete och insatser 

skulle ha fortsatt genomföras som tidigare eller så skulle deras arbete och insatser ha utvecklats. 

Brotts- och trygghetsläget skulle sannolikt ha varit något sämre i det första alternativet. I det 

andra alternativet skulle trygghets- och brottsläget troligen ha varit något sämre eller samma som 

idag, men den kollektiva handlingsberedskapen skulle ha varit sämre. En del förebyggande arbete 

pågick innan UVTS sjösattes och detta skulle ha utvecklats ändå framhåller en intervjuperson. 

Jag tror att oavsett det här [läs UVTS] skulle Socialtjänsten ha behövt jobba mer uppsökande 

och förebyggande i en växande stad – det är jag helt övertygad om. Sen har ju Umeå växer 

tryggt och säkert och Umebrå  kartlagt vilka metoder som används och hur dom fungerar och 

det har ju gett en draghjälp i det här. Så vi hade nog kunnat hamna på en liknande inriktning 

men inte exakt likadant. (IP 47) 

Om det görs neddragningar eller utökningar i kommunala verksamheter som skolan och social-

tjänsten påverkas trygghetsläget åtminstone för några. Tryggheten upplevs och kommer att 

upplevas på olika sätt av olika individer och grupper. Detsamma gäller vilka insatser som görs. 

Enligt några intervjupersoner upplevs trygghetsläget och förutsättningarna på Ålidhem bättre än 

det som personer som kommer utifrån upplever och uttrycker. Möjligheterna till meningsfull 

fritid och kultur är stora. Den viktigaste aktören, enligt en intervjuperson, är AB Bostaden som 

förstått att kulturhuset Klossen är jätteviktigt för området och som därför renoverade Klossen. 

Utan den trygghet som Bostaden och civilsamhället skapar skulle tryggheten inte funnits. 

Ålidhem skulle ha varit ett utsatt område. Solklart! (IP 51) 
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Det är inte enbart positiva effekter av UVTS som intervjupersoner lyfter fram. Flera pekar också 

på att betoningen på hårda åtgärder, som UVTS uppfattas fokusera på, också får negativa följder. 

När områden klassas som utsatta finns också en risk att detta upplevs negativt av de boende: 

Det finns mycket positiva effekter [av UVTS]men så finns också den här uppfattningen att man 

pekar ut vissa områden som mindre värda, det finns också negativa effekter av det här, det är 

ganska råddigt just nu…hur man utpekar vissa områden, som bidrar till segregation som vissa 

uppfattar det som och maktpositionering osv. (…) det får man ta tänker jag. Det har varit en 

ganska hård debatt tycker jag. (IP 50) 

Som uppmärksammats måste man i bedömningen av effekter av UVTS beakta att det inte bara är 

UVTS som eftersträvar samma eller delvis samma mål – att Umeå ska växa tryggt och säkert, 

främja integration etc. Kommunens jämställdhetsarbete, sociala hållbarhetsarbete, olika 

verksamheters ordinarie verksamhet (skola, socialtjänst, Fritid, Gator och parker, Samhälls-

planering) ska också direkt eller indirekt bidra till detta. Den verksamhet som olika föreningar 

genomför, med visst stöd från kommunen, ska bidra till en meningsfull fritid, social gemenskap 

och trygghet i områdena. En effekt av UVTS är att en del av ”det som görs idag” inom olika 

kommunala verksamheter med direkt eller indirekt betydelse för tryggheten har tack vare UVTS 

synliggjorts och samordnats.  

UVTS är en sammanhållande länk, med en handlingsplan där vi bidrar med olika saker, sen det 

som Fritidsförvaltningen ändå skulle ha gjort är precis det här vi jobbar med [motverka 

segregation]. Det är att skapa hållbara starka föreningar, duktiga ledare. (…) Vi vet ju att ett 

starkt föreningsliv är ju en social hubb för många människor där man möts och lär känna 

varandra och demokrati och alla dom här värdena som finns med folkrörelse – det skulle ha 

gjorts ändå. Det är inte så att UVTS har påverkat det och dom resurser som UVTS har, även 

med de 6 miljoner för social hållbarhet, så är det inget mot 63 miljoner som vi ger i 

föreningsbidrag varje år plus att vi har kraftigt subventionerade anläggningar och allting och 

det hade ändå pågått. (IP 50) 

Utvärderingen av de två skolornas ordinarie verksamhet och förebyggande arbete visar att båda 

skolornas skolledningar, lärare och stödpersonal (skolkurator, kamratstödjare) och deras externa 

samverkan inom HLT och SSPF (och samverkan innan SSPF) och Trygga Ålidhem Centrum bidrar 

till att skapa trygga skolmiljöer. Betydelsen av att ledningarna och personal har varit anställda 

länge och kunnat arbeta systematiskt och långsiktigt kan vara en viktig förklaring till att skolorna 

varit och är trygga miljöer. De trygghetsproblem som skolorna lyfter fram som svårast att hantera 

är när ungdomar kommer utifrån för att ”lösa konflikter”. 

UVTS har bidragit till ett kollektivt ansvarstagande inom kommunen och med andra aktörer och 

verksamheter (polis, ambulans, brandkår och bostads-/fastighetsföretag) men att det är 

otillräckligt framhålls också av några intervjupersoner: 

Det här är ett långsiktigt arbete – det kräver mer saker. (…) Det här rör ett större område. (…) 

UVTS har ett tydligt brottsförebyggande perspektiv, men det är ju mer arbete som krävs för 

att bygga det här fundamentet så att Umeå håller ihop fortsättningsvis. (IP 47) 

8.4 Dilemman och utmaningar 
I detta avsnitt uppmärksammas och diskuteras några dilemman och utmaningar som framträder 

i utvärderingen.  

UVTS kunskapsbasering och kompletterande kunskapsbehov  

I direktiven till UVTS betonas att det kommunövergripande uppdraget ska baseras på rutin-

aktivitetsteorin och att åtgärderna ska inriktas mot situationell och social brottsprevention, dvs. 

UVTS ska utgå från ett tekniskt-vetenskapligt kriminologiskt kunskapsperspektiv, vilket också i 

stor utsträckning skett. Men den kunskapsbaseringen är inte den enda möjliga. Den ger viss 
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vägledning till vilka åtgärder som är relevanta att utveckla för UVTS (t.ex. Trygga Ålidhem 

Centrum och Social insatsgrupp), men den ger mindre vägledning för åtgärder att motverka 

narkotikarelaterade brott och segregation, som är de två fokusområden som nu prioriteras inom 

UVTS. Det finns begränsningar med alla typer av kunskap och såväl forskare som praktiker kan 

göra olika bedömningar av vilken kunskap eller kombination av kunskaper som är relevant att 

använda för att identifiera och hantera ett visst problem. När åtgärder planeras för UVTS 

kommande åtgärdsplan(er) skulle också annan relevant kunskap kunna övervägas. Mycket av det 

trygghetsskapande arbete som skolor, fritidsgårdar och socialtjänsten svarar för idag och också 

MBU handlar om att bygga relationer, få förståelse för olika åsikter, värdera olika erfarenheter 

och skapa social gemenskap genom olika verksamheter/aktiviteter och därigenom bygga tillit, 

trygghet och förebygga brott. Att förstå dessa verksamheter och aktiviteter utifrån ett kriminolog-

iskt kunskapsperspektiv, t.ex. att som i rutinaktivitetsteorin utveckla ”kapabla väktare”, är 

otillräckligt. Det som också behövs är kunskap om hur det ovan nämnda kan skapas och 

upprätthållas. Kunskap behövs också om hur man kan utveckla verksamhet och åtgärder utifrån 

mångkulturella och andra lokala förutsättningar och hur arbetet kan utvecklas tillsammans med 

de som bor och verkar där. Med tanke på hur sammansatt och mångsidigt UVTS är skulle också 

kunskap (och kompetens) behövas om vilka förutsättningar som behövs för konstruktiva dialoger 

i komplexa frågor och hur samhällsstyrning underifrån kan koordineras med beslutsfattande i 

formella demokratiska fora (se avsnittet om nätverksstyrning). I arbetet med att utveckla en 

trygg, säker och socialt hållbar stad behövs med andra ord olika typer av kunskap. Om 

kunskapsbasen för UVTS vidgas och fler aktörers kunskaper och erfarenheter av vad som är 

relevant och fungerar lokalt tillvaratas kan UVTS utvecklas och lämpliga kompletterande åtgärder 

till det som görs idag utvecklas inom de två fokusområdena.  

Att bättre kunna kommunicera och ge rättvisa åt UVTS 

Eftersom UVTS är en komplex satsning i förändring är det svårt att enkelt beskriva och 

kommunicera UVTS på ett rättvisande sätt. Åtgärdsplaner och målbilder revideras som gör det 

svårt att beskriva UVTS. Det är särskilt knepigt att beskriva hur UVTS kompletterar det som ”görs 

idag” (se UVTS programteori) inom kommunens olika verksamhetsområden. Mycket av det som 

uppmärksammas av det som ”görs idag och fungerar” har inte utvärderats och vad som görs (idag) 

förändras successivt. Att beskriva UVTS utifrån en aktuell åtgärdsplan är inte rättvisande 

eftersom UVTS inte bara är en samling åtgärder. Det är inte heller lätt att beskriva kommunens 

samverkan med polisen som genomförs inom UVTS och skilja det från polisens ordinarie 

förebyggande arbete i områdena. Dessa svårigheter och den information som ges om UVTS kan 

leda till missförstånd om vad UVTS är. En del kritik mot UVTS, men inte all, kan tänkas ha att göra 

med otillräcklig/otydlig information om UVTS. 

Utvärderingens delrapport och slutrapport bör kunna underlätta samtal om vad UVTS är och är 

på väg att utvecklas till. För att kunna ge rättvisa åt och enklare kunna kommunicera UVTS skulle 

det vara en fördel om UVTS utvecklas till ett sammanhållet program som vid behov revideras. Det 

skulle öka transparensen, ge rättvisa åt alla delar och underlätta en informerad diskussion om 

UVTS, samt underlätta ansvarsutkrävande. 

Att tala om problem och utmaningar utan att provocera och stigmatisera 

Att tala om ”tendenser till social oro”, ”utsatta områden”, ”ortenkultur” speglar polisens och 

kommunens problemsyn och att lokalsamhället inte håller ihop. Detta språkbruk kan, som några 

reaktioner mot UVTS också visar, upplevas provocerande och stigmatiserande. Om man inte 

känner igen sig i dessa etiketteringar och problembeskrivningar blir det svårt att mötas för att 

samtala om problem och utmaningar i ett område. Falgas-Ravry (2021)beskriver och analyserar 

hur en konflikt uppstått mellan kommunen och företrädare för föreningslivet kring kommunens/ 

UVTS senaste satsningar på Ersängsskolan. Författaren visar att kommunens ansvariga och 
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föreningslivet har diametralt olika sätt att uppfatta vad som är problem och relevanta åtgärder. 

Föreningslivsföreträdares kritik gäller både språkbruket och åtgärderna (bl.a. Social insatsgrupp) 

och att satsningarna har en stigmatiserande effekt på (bilden av) Ersboda. För att kunna tala om 

problemen/utmaningarna och undvika att provocera måste man ha kännedom om området i 

stort, hur trygghetsläget ser ut idag och eventuella förändringar (baserat på trygghetsmätningar, 

trygghetsvandringar och andra undersökningar). Kännedom om vad boende och verksamma 

uppfattar som utmaningar behövs också vilket sammantaget kan underlätta att tala om samman-

satta problem. Men det behövs också kompetens att föra dialog i komplexa frågor. 

Det är segregationsskapande när någon igen kommer utifrån och tycker till om oss och inte 

frågar oss. (IP 51) 

Att hantera och lösa komplexa problem och utmaningar 

Det finns alltid olika uppfattningar om hur olika utmaningar bör hanteras när ett område, en 

stadsdel eller en hel kommun ska utvecklas till trygga och trivsamma platser att bo och leva i. Vad 

som uppfattas som relevanta åtgärder är direkt kopplat till vad man ser för problem och 

utmaningar. Att det finns olika sätt att se på problem och lämpliga åtgärder kan vara en tillgång 

om ansvariga för utvecklingsprocesser kan uppmärksamma och hantera detta på ett konstruktivt 

sätt. Om inte kommer samverkan inte att fungera och olika åtgärder samordnas inte (varken inom 

kommunen eller mellan kommunen och andra aktörer). Verksamhet i nyskapade organisationer/ 

nätverk i civilsamhället kan bidra till att förebygga kriminalitet och otrygghet och främja 

integration. Men om målet är att skapa en ortenkultur eller alternativ rättsordning kan det istället 

skapa otrygghet i området. För att kunna hantera komplexa problem och utmaningar, där aktörer 

har olika förståelse för, och kunskap om, hur man lämpligast motverkar kriminalitet, segregation 

och social oro krävs öppenhet och kompetens att föra dialog i komplexa frågor (se detta avsnitt).  

Varför nyttjar man inte handlarna för att göra något bra för Ålidhem? Om ungdomarna får i 

uppdrag att ordna en Ålidhemsdag och få stöd från handlarna, som bjuder på något. Istället får 

vi en kamera. Kameran är till för att leta efter en som är mörk. Det är barnen till välutbildade 

i Stockholm som är här och köper hasch. (IP 51) 

8.4.1 På central nivå 
Att förankra kommunens policy och satsningar i Umebrå kan försvåra medborgares ansvarsutkräv-

ande och aktualiserar frågan om vem som ska få påverka kommunens policy och satsningar. 

Umebrås styrgrupp har en viktig roll i att förförankra kommunens trygghetsskapande och brotts-

förebyggande policy och olika satsningar som t.ex. UVTS inom kommunen, hos oppositionen, 

polisen och regionen. Vid behov fattar kommunstyrelsen, eller arbetsutskottet, därefter ett 

formellt beslut om en policy eller satsning. Förförankringen i Umebrå kan dock försvåra för väljare 

att utkräva ansvar för den förda politiken eftersom även oppositionen oftast ställt sig bakom 

överenskommelser och satsningar. När oppositionspolitiker riktar kritik mot vad de uppfattar 

som felaktiga/otillräckliga problembeskrivningar eller brister i den förda politiken och ställer 

krav på kompletterande/alternativa åtgärder skapas oklarhet om vad det finns en samsyn om och 

vilket ansvar oppositionspartierna har för den förda politiken. Kommunens överenskommelser 

med polisen, medborgarlöften, UVTS och andra satsningar som förankrats i Umebrå och formellt 

beslutats står alla partier bakom som inte reserverat sig. De har därmed ett delat ansvar för den 

förda politiken. Frågan är om det är så oppositionspartier ser på sitt ansvar och hur de 

kommunicerar sitt ansvar och sin politik när de försöker behålla och locka nya väljare? 

Om medborgare ska kunna påverka hur Umeå ska växa och utvecklas när de röstar i val behöver 

de information om huruvida den förda politiken kommer ligga fast eller förändras och vilken 

politik oppositionspartier avser föra om de vinner valet. Partierna behöver presentera sina 

program för vilken trygghetsskapande och brottsförebyggande politik som de vill föra för hur de 
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vill utveckla Umeå, vilket också görs i varierande grad i valmanifest, debattartiklar med mera. 

Eftersom Umebrå är ett centralt organ i kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande 

policy och arbete kan det vara bra för medborgare att få veta hur partierna ser på Umebrå och 

andra samverkansorgan, dvs. hur de ser på och eventuellt vill utveckla relationen mellan 

nätverksstyrning/ deltagardemokratiska arrangemang och den representativa demokratin. 

Mellan valen utvecklas också policy och satsningar (t.ex. UVTS) där Umebrå har en central roll. 

Hur Umebrås ledamöter informerar sig om förhållanden och utmaningar i kommunen har 

betydelse för hur de kan komma att agera i Umebrå, inkluderat om och hur de möter medborgare 

och boende i olika områden. Vilka som är ledamöter i rådet är därför betydelsefullt eftersom de 

har större makt att påverka kommunens policy och satsningar jämfört med de som inte är 

ledamöter. Som framgått önskar fler få ingå i rådet för att få aktuell information om trygghets- och 

brottsläget, men också för att kunna påverka kommunens policy och satsningar. När en överens-

kommelse med polisen eller en satsning förankras i Umebrå innebär det en form av nätverks-

styrning som aktualiserar frågan om vilken relation rådet har till den representativa demokratins 

beslutsfattande. I Reglementet för Umebrå (Umeå kommun 2020b) anges att rådet tar utgångs-

punkt i kommunens samverkansöverenskommelser med polisen (som ledamöterna kunnat 

påverka). I reglementet anges rådets syfte, sammansättning och arbetsordning. Kommun-

styrelsen har det övergripande ansvaret för rådet enligt kommunfullmäktiges reglemente för 

styrelser och nämnder. Fullmäktige har ingen annan roll än att hålla sig informerad om rådets 

verksamhet genom att rådets verksamhetsberättelse ska anmälas till fullmäktige. Reglementet 

anger inte hur kommunstyrelsen ska hantera Umebrås förslag till beslut/ rekommendationer. Om 

rådets sammansättning, roll och verksamhet har diskuterats i fullmäktige har inte undersökts i 

utvärderingen. För medborgare skulle det som anförts ovan vara bra att veta om partierna har en 

politik för Umebrå och andra samverkansorgan när de väljer vem de ska rösta på. 

Frågor om Umebrås och andra samverkansgruppers roll i den representativa demokratin, 

medborgares ansvarsutkrävande och medborgares och boendes möjlighet att påverka hur Umeå 

ska växa tryggt och säkert i val och mellan valen är kopplade till varandra. Dessa frågor bör 

diskuteras tillsammans inte minst för att medborgare ska veta vad de lägger sin röst på när det 

gäller vilket inflytande som Umebrå, medborgare och boende ska ges när det gäller att påverka 

inriktning och genomförande av policyer och satsningar på detta område. 

Att ta utgångspunkt i polisens lägesbilder eller i kunskap om problemens orsaker  
Som framgått är det polisens lägesrapporter som oftast ges mest utrymme och tyngd i Umebrå 
styrgrupp. Det finns dock olika uppfattningar om det är för mycket fokus på polisens läges-
rapporter bland ledamöterna i rådet. Flera intervjupersoner efterlyser att förvaltningarnas 
lägesbilder och kunskaper tillvaratas bättre. 

Man fokuserar på det som polisen beskriver är vanligast förekommande och en viss typ av 
brott som ökar. Jag kan inte svära på att vi alltid har rätt fokus. Man brukar ju säga att 
kommunens/samhällets uppgift är att fokusera på de som inte får något fokus annars, de mer 
utsatta. (IP 48) 

Den mesta tiden i Umebrås styrgrupp och i samverkansgruppen EST används för att lämna aktuell 
lägesinformation och informera deltagarna om pågående och planerade åtgärder. Oftast avsetts 
lite eller ingen tid för att analysera och diskutera vad som är orsaker till problemen och långsiktigt 
relevanta åtgärder. Ett undantag är ett EST-möte där tid avsattes för analys av orsaker till 
trapphushäng (vilket uppskattades mycket). Att det avsätts otillräckligt med tid för analys är 
något som några intervjupersoner också lyfter fram: 

Mer utrymme för analyser och bakgrundsfaktorer [i Umebrå styrgrupp]. Vad är det som gör 

att saker och ting går snett och vilka bakgrundsfaktorer är det? Den diskussionen borde vara 

djupare emellanåt. Det ägnar vi väldigt lite tid åt. Vi skulle också behöva diskutera och 

analysera vad som t.ex. är hindren för förskolan att agera tidigare. (IP 49) 
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Att uppfylla målen för UVTS är ett jätteprojekt där fler nämnder/förvaltningar bör ta ansvar 

Det är inte bara Umebrå och UVTS som har viktiga roller i att vägleda och genomföra kommunens 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 

När man har fått klart för sig den här utmaningen [att motverka att Umeå får ett utsatt 

område](…) så har man kommit fram till att vi behöver göra mer och så tar man fram en ny 

färdplan. Så har man gett sig in i det här så måste man fullfölja det och det är ett jättearbete 

att  hålla ihop en stad. Den här rollen blir bara mer och mer viktig. (IP 47) 

När man ser till utmaningens omfattning kan man fråga sig om Umebrås tjänstepersoner har ett 

för stort uppdrag att försöka få med sig alla nämnder/förvaltningar och andra lokala aktörer i 

kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  Detta uppmärksammas också av 

en beslutsfattare: 

Det blir väldigt stor börda på UVTS personal - de blir kanaler för hela kommunens arbete. 

Det är viktigt att man utvecklar former där t.ex. politiker möter medborgare och föreningar 

och får mer direktkontakt. (…) Det krävs också att andra förvaltningar hjälper till att  ta sitt 

ansvar. (IP 47) 

8.4.2 På verksamhetsnivå  
Samverkansöverenskommelser på verksamhetsnivå kan vara svåra att genomföra 

Några av de intervjuade framhåller att samverkan på verksamhetsnivå möter hinder eftersom 

många åtgärder kräver investeringar där beslut fattas på högre nivå i organisationen. Parterna 

som samverkar på verksamhetsnivå har ett begränsat mandat och handlingsutrymme och det 

man kommer överens om kan visa sig svårt att uppfylla. Att försöka få sina respektive 

organisationer att avsätta medel för åtgärder som bedöms angelägna kan visa sig ta tid vilket 

också försvårar samverkan. Att få åtgärder som bedöms angelägna att tas upp i investeringsplaner 

och kommande budgetar innebär stor osäkerhet. Om parterna fått klartecken på högre nivå för 

sin del i en gemensam satsning kan dock förutsättningarna komma att förändras när det är dags 

att sätta spaden i marken.  

UVTS har blivit som en motor för utveckling. Ett problem med det är ju att utvecklingsprocessen i 

kommunen är vansinnigt långsam. Investeringsplaner och investeringsbudgetar beslutats ju för lång 

tid framåt. (IP 7) 

I det kommunala, börsens storlek varierar från år till år, lite som att gasa och bromsa. Vissa projekt tar 

tid att planera och man har fått en signal om det här kan vi köra, att det finns pengar det året. (…) När 

det är dags att trycka på knappen för att starta finns inte längre pengarna. (IP 8) 

För skapa bättre förutsättningar för samverkan på verksamhetsnivå behöver deltagarna i 

samverkan tydligt veta vilket mandat och handlingsutrymme som de har när de går in samverkan. 

De behöver också kunna informera varandra om hur den egna organisation tar upp och processar 

åtgärdsförslag som kommer upp i samverkan. 

Att vidta åtgärder för trygghet och trivsel kan också få oönskade effekter 

Om de åtgärder och byggnationer som gjorts i utemiljön på Ersboda ska kunna bidra till trygghet 

och förebygga kriminalitet måste de användas på avsett sätt. För att kunna se och bedöma 

användningen av en plats eller anläggning kan man göra frekvensmätningar och undersöka 

förslitning och spår av användning. Det finns delade meningar om hur mycket av åtgärderna i 

utemiljön på Ersboda faktiskt används och likaså om anläggningarna används som tänkt.  

Intervjuerna visar att ungdomar använder och uppskattar hängplatsen vid varma stenen på 

Ersboda men också att det där finns spår av narkotikaanvändning. För att lekplatser, idrotts-

anläggningar och hängplatser ska fylla den funktion de avser måste man följa upp hur de används 

och vidta åtgärder om de utvecklas till nya hotspots. 
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Platssamverkan behöver förankras hos dem som bor och verkar i området  

Platssamverkan genom TÅC har fungerat bra för de som ingått i samverkansöverenskommelsen 

och den har uppnått flera av de önskade effekterna. Men det finns risker med att enbart utveckla 

platssamverkan som reaktionerna visar. Om platssamverkan  ska lyckas utan att skapa oönskade 

effekter måste den förankras i det bredare sammanhang där den ska genomföras. Kommunens 

framtida samverkan med civilsamhället i stadsdelen Ålidhem kommer att behöva avsätta tid för 

att återskapa tillit till kommunen som samverkanspartner. De som verkar i området behöver 

inkluderas eller i vart fall informeras i ett tidigt skede när åtgärder direkt eller indirekt berör dem 

som verkar i området. Nya samverkansmodeller för att involvera civilsamhället kan övervägas, 

modeller som tillvaratar deras kunskaper och erfarenheter av hur man långsiktigt kan arbeta för 

att motverka utanförskap, främja delaktighet och integration. Sådana samverkansinitiativ kan 

förväntas återskapa tillit till kommunen som samverkanspartner.  

Att ge uppdrag åt föreningar begränsar deras frihet 

När kommunen stöttar olika föreningar ekonomiskt styrs de inte i någon riktning. Men om 

kommunen ger dem uppdrag i genomförandet av kommunens brottspreventiva policy kan de 

förlora en del av sin frihet.  

Man lirar fotboll för att det är kul och så får man integration på köpet, men ibland kan det 

finnas en politisk vilja och ibland hos vissa tjänstepersoner också att ge föreningslivet ska i 

princip få ett uppdrag att jobba med den här typen av frågor. (…) Har man en aktivt och 

hållbart föreningsliv då kommer människor dit, då vill man vara med och då får man många 

saker på köpet istället för att ge ett uppdrag för då blir det något som någon annan beställt och 

en folkrörelse är ju friare på ett annat sätt och då gör man saker för att det är kul. Det är som 

en balansgång det där. (IP 50) 

Utmaningar för människan bakom uniformen 

En utmaning för MBU är att få fler ungdomar i risk att söka MBU. I Umeå har det varit svårt att 

motivera ungdomar i risk, som bedöms lämpliga för MBU, att söka MBU. En möjlighet skulle kunna 

vara att pröva att låta två ungdomar i risk som känner varandra få delta i MBU och följa upp det. 

Det är också en utmaning att få ungdomar i risk att behålla och bygga vidare på den gemenskap 

som de fått under MBU och i ambassadörsgruppen så att de orkar leva upp till MBU-reglerna. 

Vi har haft en som det inte gått jättebra för och som har haft svårt att bryta sina dåliga cirklar. 

(…) Han har haft MBU som en morot men jag tror att det blev stressigt att slita sig från sin 

miljö där det är kriminalitet och där det är äldre kriminella som drar och då var MBU motpolen 

men det blev för svårt så han blev till slut tvungen att sluta MBU eftersom han inte höll sig till 

de regler som fanns. (…) Vi gjorde allt vi kunde. (IP 27) 

En tredje utmaning är att se till att alla ungdomar blir sedda och att uppmuntra och ge stöd till de 

som är i risk. Det krävs att personalen bygger/upprätthåller tillit och kommunicera mer med 

ungdomar som är i risk än med ungdomar som vill utbilda sig till något av yrkena. 

Min förhoppning är att de som är på glid kan få trygga vuxna att prata med och få hjälp att 

komma på rätt väg och jag tror i längden kan det bidra till att ge förtroende för myndigheter 

och myndighetspersonal. Men det hänger rätt mycket på hur vi som är där är om vi vågar bjuda 

på oss själva och visa att det inte sitter i att man är polis eller brandkår att man kan vara en 

trygg vuxen oavsett. (IP 27) 

En fjärde utmaning för MBU är att utveckla MBU så att utbildningen bättre ska kunna bidra till att 

förändra negativa attityder till blåljuspersonal. Detta mål och utsikterna att kunna uppnå det 

diskuterades tidigare i rapporten (8.1.1). Om detta ska vara ett mål för MBU bör personal, 

ungdomar och ambassadörer ges kunskap och tränas i att möta och hantera negativa attityder.  
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9. Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med utvärderingen har varit att undersöka värdet och effekter av lokalt trygghets-

skapande/brottsförebyggande arbete som sker i samverkan mellan kommunen, (kommun)polis 

och andra aktörer inom ramen för Umeå växer - tryggt och säkert. Utvärderingen har sökt svar på 

tre frågor: 

1. Vad kännetecknar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som görs i 

samverkan mellan kommunpolis/andra poliser och kommunens brottsförebyggande sam-

ordnare/andra aktörer riktat till de nordöstra stadsdelarna?  

2. Vad kännetecknar skolans arbete i samverkan med andra aktörer för att hantera hot, våld och 

skapa trygghet i skolan, inklusive att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i 

skolan? 

3. Vad är värdet och effekterna av detta arbete? 

9.1 Slutsatser  
UVTS har sedan starten 2017 utvecklats från ett tidsbegränsat projekt till ett långsiktigt 

kommunalt åtagande som fått en allt viktigare roll i Umeå kommuns trygghetsskapande- och 

brottsförebyggande policy och arbete.  

Slutsats 1 (utvärderingsfråga 1) 

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som kommunen genomför inom ramen för 

UVTS tar utgångspunkt i situationell och social brottspreventiv forskning och i lokal statistik över 

trygghets- och brottsläget. Arbetet har initierats och koordinerats i samverkansfora på central och 

verksamhetsnivå mellan olika delar av kommunen och polisen, andra blåljusverksamheter, 

bostads-/fastighetsbolag och handlare.  

UVTS och de åtgärder som genomförs genom UVTS har i mycket liten utsträckning tagit utgångs-

punkt i annan relevant forskning (se detta avsnitt). Personal som arbetar nära barn, unga och 

vuxna i områdena har deltagit i workshops för att utveckla UVTS och de har haft en viss inverkan 

på åtgärderna enligt ansvariga, men våra intervjuer tyder på att deras kunskaper och erfarenheter 

beaktats i liten utsträckning11.  

Slutsats 2 (utvärderingsfråga 2) 

Skolans arbete i samverkan med andra aktörer för att hantera hot, våld och skapa trygghet i 

skolan, inklusive att stödja elever som tenderar att misslyckas och skapa oro i skolan utgår från 

skolans lagstadgade uppdrag som det formuleras i nationella och lokala styrdokument. Det bygger 

också vidare på samverkan som upparbetats över tid med polis, socialtjänst och fritidsgård och 

som inom ramen för SSPF fått en tydligare struktur och riktning.  Samverkan kännetecknas av 

förebyggande insatser med fokus på relationer och tillitsskapande, snabba insatser, att nå skol-

framgång, kommunikation med vårdnadshavare samt kontinuerlig utvärdering av insatser och 

miljöer. Även om insatser är snabba, kan de enligt intervjuade aktörer göras tidigare för att få än 

större effekt, men insatser görs i liten utsträckning i förskola och grundskolans tidiga år. 

  

                                                             
11 UVTS har utvecklats/ förändrats under och efter den period som undersökts i utvärderingen. Som 
framgår av rapporten har flera workshops genomförts och kompletterande åtgärder utvecklats efter 
genomförda intervjuer. För att kunna bedöma hur personal och berörda uppfattat delaktigheten och 
möjligheterna att påverka UVTS inriktning och åtgärder inför de förändringar som gjorts skulle en 
uppföljande utvärdering behöva genomföras (se rekommendation 4). 
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Slutsats 3  (utvärderingsfråga 3 – värdet av UVTS)  

De intervjuade som medverkat i något av UVTS samverkansorgan12 upplever ett mer eller mindre 

stort värde av samverkan. Det som de flesta lyfter fram är att samverkan gett dem:  

 aktuella och allsidiga lägesbilder över trygghets- och brottsläget  

 bättre insikter och kunskaper om problem/utmaningar som de själva och andra ser  

 bättre kännedom och förståelse för olika aktörers/verksamheters uppdrag och arbete  

 perspektiv på sitt eget arbete så att de kunnat sätta in det i ett större sammanhang  

Polisen upplever ett stort värde av samverkan som gör att polisen och kommunen kan svara på 

händelser som kräver snabbt och samlat agerande. 

Men samverkan värdesätts inte lika mycket av alla. Det finns också kritik om att samverkan skapat 

förväntningar som inte kunnat infrias. I de fall åtgärder som man kommit överens om inte kunnat 

genomföras upplevs värdet av samverkan mindre. Men även i dessa fall framhåller de intervjuade 

att de värdesatt det som tagits upp ovan. Intervjuade som verkar i civilsamhällets på Ålidhem 

ifrågasätter varför de inte bjudits in till samverkan och varför deras erfarenheter inte tillvaratas.  

Slutsats 4 (utvärderingsfråga 3 - effekter av UVTS) 

UVTS har, genom att inrätta nya och stärka befintliga samverkansorgan och stödja arbetet i dessa, 

bidragit till uppbyggnad av en kollektiv kapacitet och handlingsberedskap för tvärsektoriell 

samverkan mellan kommunen och andra aktörer för att identifiera, hantera och förebygga 

otrygghet och brott i de nordöstra stadsdelarna. Denna kapacitet och handlingsberedskap har 

utvecklats för både akuta insatser och förebyggande arbete på kommunlednings- och verksam-

hetsnivå.  

Kapacitetsuppbyggnaden och handlingsberedskapen kan beskrivas som uppbyggnad av 

institutionellt kapital och införande av nätverksstyrning där kommunen tillsammans med andra 

lokala aktörer medverkar i styrning och koordinering av lokalt trygghetsskapande- och brotts-

förebyggande arbete.  

UVTS har sammantaget bidragit till att motverka att det inte utvecklats utsatta områden i 

kommunen, men utmaningarna kvarstår. Utan UVTS stöd till tvärsektoriell samverkan och 

kompletterande åtgärder till det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbete som 

kommunens olika verksamheter, polisen och andra aktörer genomfört skulle identifierade 

problem ha kunnat förvärras i områdena. Som framgår av statistiken över trygghets- och 

brottsutvecklingen, och som bekräftas av intervjupersoner med lång erfarenhet av att arbeta och 

verka i områdena, är det ingen tydlig trend i någon riktning när det gäller trygghets- och 

brottsläget. Det tyder på att tendenser till social oro och de problem som uppmärksammades av 

polisen och kommunen 2017 inte förvärrats men inte heller minskat.  Den trend som framträder 

är att orosanmälningarna har ökat. Vad som ligger bakom detta i Umeå har inte undersökts, men 

att orosanmälningarna ökar är en nationell trend.13    

UVTS har haft en positiv effekt på tryggheten och bidragit till att få bort den öppna narkotika-

försäljningen från ett antal hotspots. Tryggheten har ökat i Ålidhems Centrum genom handlarnas 

och fastighetsägarens åtgärder (bl.a. förbättrad belysning) och hög polisnärvaro i centrum under 

några höstmånader 2020. Narkotikaförsäljningen har minskat i och utanför centrum men inte 

                                                             
12 Utemiljögruppen på Ersboda, Trygga Ålidhems Centrum, MBU, EST och Umebrå styrgrupp samt SSPF. 
13 Socialstyrelsen visar i en studie att orosanmälningar om barn som far illa har ökat med 5 procent under 
pandemin. Knappt hälften av anmälningar beror på ”förälders eller vårdnadshavares problem, bland annat 
psykisk ohälsa, missbruk, omsorgssvikt eller försummelse”. https://www.socialstyrelsen.se/om-
socialstyrelsen/pressrum/press/fler-orosanmalningar-till-socialtjansten--okad-kunskap-en-av-
forklaringarna/ 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/fler-orosanmalningar-till-socialtjansten--okad-kunskap-en-av-forklaringarna/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/fler-orosanmalningar-till-socialtjansten--okad-kunskap-en-av-forklaringarna/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/fler-orosanmalningar-till-socialtjansten--okad-kunskap-en-av-forklaringarna/
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upphört utan flyttat till andra platser utanför centrum. Tryggheten har också ökat i utemiljön på 

Ersboda genom förbättrad utebelysning, busk- och slyrensning och olika trygghetsskapande- och 

trivselskapande åtgärder. Narkotikaförsäljningen har också på Ersboda flyttat från några hotspots 

till andra platser. 

UVTS har också haft andra effekter. UVTS har genom att underlätta och stödja tvärsektoriell 

samverkan främjat och legitimerat nätverksstyrning som ett komplement till kommunens 

styrning genom formella demokratiska kanaler och processer. Denna samverkan har skapat 

större delaktighet och engagemang och ett mer koordinerat lokalt trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete hos de som ingår i samverkan. 

UVTS har också stärkt och legitimerat ett kunskapsperspektiv i kommunens trygghetsskapande 

och brottsförebyggande policy och arbete med utgångspunkt i kriminologisk forskning och lokal 

trygghets- och brottsstatistik. Det har samtidigt minskat värdet och legitimiteten för annan 

forskning och den erfarenhetsbaserad kunskap som de som möter och arbetar närmast barn, unga 

och vuxna i områdena har byggt upp. UVTS kunskapsbasering och prioriterade åtgärder har också 

lett till viss kritik och reaktioner mot UVTS hos de som inte involverats i samverkan. Kritikerna/de 

som inte inkluderats i samverkan uttrycker minskad tillit till kommunen som samverkanspartner 

i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet.  

9.2 Rekommendationer 
Kommunledningen har gett det brottsförebyggande arbetet högre prioritet genom att initiera och 

utveckla UVTS och verkat för att olika kommunala verksamheter ska ta ett gemensamt ansvar att 

samverka internt och med andra för att motverka att Umeå får ett utsatt område. Kommun-

ledningen har bidragit med tid och resurser för tvärsektoriell samverkan i det trygghetsskapande 

och brottsförebyggande arbetet genom att avsätta särskilda medel och gjort en del omprioriter-

ingar inom befintliga budgetar. Baserat på utvärderingens resultat och den refererade 

forskningen rekommenderas följande: 

1.För att kommunen tillsammans med andra aktörer ska lyckas motverka att Umeå får ett utsatt 

område behöver UVTS och nämndernas, förvaltningarnas och verksamheternas trygghets-

skapande och brottsförebyggande arbete vidareutvecklas. Särskilda medel bör fortsätta avsättas 

för att utveckla UVTS och integrera det i kommunens sociala hållbarhetspolicy och -arbete.  

2.Hur de dilemman och utmaningar som uppmärksammats i utvärderingen kan hanteras bör 

analyseras i det fortsatta arbetet. Mer fokus bör läggas på analys av problemens orsaker och på 

att utveckla insatser för att hantera dessa. Det förebyggande arbetet bör fortsätta utvecklas i 

samverkan med andra lokala aktörer och samordnas med nämnders och förvaltningars eget 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  

Mer tid bör avsättas för analys och diskussion om det som framkommit i utvärderingen om vad 

som kan behöva förändras/utvecklas i UVTS. Likaså hur nämndernas, förvaltningarnas arbete och 

ordinarie verksamheter kan utvecklas för att bidra till UVTS måluppfyllelse och en socialt hållbar 

stadsutveckling.  

3.Bättre förutsättningar bör skapas för att involvera organisationer/föreningar och boende, inte 

minst ungdomar, i det förebyggande arbetet och bättre tillvarata deras och kommunala gräsrots-

verksamheters erfarenheter. Ett förebyggande arbete som behöver synliggöras och tillvaratas och 

som UVTS behöver utveckla samverkan med är det som kultur- och idrottsföreningar organiserar 

och genomför i områdena.  

4. Det skulle behövas återkommande och bättre uppföljningar av det som görs genom UVTS och 

inom olika nämnder/förvaltningar/verksamheter och där resultaten sammanställs och 
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presenteras och kommuniceras på olika sätt (bl.a. på kommunens webbplats) så att fler blir 

informerade om trygghetsläget och det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete som 

genomförs. Fördjupade utvärderingar skulle behöva göras i slutet av varje mandatperiod där även 

målbild och fokusområdens relevans granskas för att vid behov revideras. Ett klimat behöver 

skapas där också negativa erfarenheter välkomnas så att man kan lära av det som inte fungerar. 

5. Umebrå Forum skulle kunna utvecklas till en mötesplats för erfarenhetsutbyte och dialog om 

lokalt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Informationen om trygghets- och 

brottsläget, vad som görs i UVTS och inom olika kommunala nämnder/förvaltningar/ 

verksamheter och av andra lokala aktörer, samt hur arbetet har fungerat skulle då behöva 

utvecklas (se rekommendation 4). Informerade samtal i mindre grupper skulle, med denna 

information som grund, kunna föras om vad som (inte) fungerar och vad som kan utvecklas och 

sedan sammanfattas i plenum. Det som avhandlats och kommit fram i diskussionerna skulle 

därefter kunna sammanfattas i nyhetsbrev eller liknande för att nå en bredare krets. 
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Bilaga 1. Viktiga händelser i Umeå växer tryggt och säkert och 

utvärderingen (i fetstil) 
Tidpunkt  Händelser  
2016-11-08 Överenskommelse om samverkan och prioriteringar 2017-2020 mellan 

Polismyndigheten och Umeå kommun. Ta fram en gemensam lägesbild om 
social oro baserad på kunskap om problemen inom kommunen, polisen och 
Bostaden, medborgardialoger, trygghetsmätningar 

2017-06-13 Medborgardialog om gatu- och parkarbeten på Östra Ersboda 
2017-08-28 Polisen presenterar rapporten ”Tendenser till social oro i Umeå” för Umebrås 

styrgrupp  
Hösten 
2017 

Under hösten inleddes ett arbete i Umeå kommuns gemensamma förvaltning 
för att förbygga dessa tendenser till social oro på ett tidigt stadium och som 
resulterade i ett förslag specificerat i en tjänsteskrivelse. 

2017-11-21 Umeå växer tryggt och säkert presenteras i en Tjänsteskrivelse som förslag till 
beslut för ett ”Kommungemensamt uppdrag – säkra tryggheten och säkerheten 
i en växande stad” 

2017-11-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att uppdra åt stadsdirektören 
att dels ”säkerställa en struktur för systematiskt arbete enligt 
tjänsteskrivelsen”, dels att inrätta en kommunal samordningstjänst (600 tkr) 
och verksamhetsmedel (1000 tkr). En politiker (från vänsterpartiet) 
reserverar sig, men tilläggsyrkandet avslås 

2018-01-25 Workshops  i december och januari. Umeå kommuns lägesbild presenteras i en 
intern rapport (arbetsmaterial) 

2018-03-18 GAP-analys genomförs, organisationsstruktur och aktivitetsplan utvecklas 
2018-09-13 En referensgrupp läggs ner, en ny arbetsgrupp tillsätts för projektets 

genomförande och aktivitetsplan revideras 
2018-10-30 Brå beviljar medel för att utvärdera Umeå växer tryggt och säkert  
2019-04-26 Styrgruppen ändras till stadsdirektörens forum (SDF), aktivitetsplanen 

revideras 
2019-04-26 Beslut om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) tillsammans med Rädda 

barnen 2019-20. Rädda barnen samordnar aktiviteter, arbetsleder och 
organiserar volontärer. Umeå kommun utser styrgrupp och för en löpande 
dialog med Rädda barnen. Kommunen bidrar ekonomiskt (272 tkr 2019 och 
520 tkr 2020) vilket finansieras med budgeten för Umeå växer tryggt och 
säkert, Umebrå och Övergripande planering. 

2019-10-21 Presentation av preliminära resultat från utvärderingen på Umebrå 
forum 

2019-10-25 Brå beviljar medel för en utökad utvärdering av Umeå växer – tryggt och 
säkert 

2019-12-18 Utvärderingen presenterar förslag för hur organisationsstrukturen kan 
utvecklas 

2019-12-20 Ny styrgrupp för Umeå växer-tryggt och säkert utses, bestående av 
socialdirektör, utbildningsdirektör, fritidschef, kulturchef och teknisk chef. 
Samtliga tjänstepersoner är också ledamöter i Umeå brotts- och 
drogförebyggande råd 

2020-02-26 IOP med Rädda barnen sägs upp eftersom projektmålen inte uppnåtts. 
2020-01-23 Styrgruppen för Umeå växer-tryggt och säkert tar beslut om att ta fram ny 

lägesbild och målbild för uppdraget, samt en implementeringsplan. 
2020-04-30 UmeåBrå organiserar och genomför workshoppar, informationsinhämtning, 

framtagande av statistik under februari – mars 2020 och presenterar ett första 
utkast till ny lägesbild för styrgruppen för Umeå växer-tryggt och säkert. Ny 
målbild, fokusområden och övergripande åtgärder kopplade till 
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fokusområdena presenteras i dokumentet Umeå växer-tryggt och säkert. 
Färdriktning 2020-2025. 

2020-05-28 Utvärderingsrapporten ”Umeå växer tryggt och säkert” – hur satsningen 

är tänkt att fungera, utsikterna att lyckas och hur den kan utvecklas” 

publiceras. 

2020-06-30 Styrgruppen för Umeå växer-tryggt och säkert godkänner Umeå växer-tryggt 
och säkert. Färdriktning 2020-2025. Ordförande för styrgruppen och 
processledare förankrar rekommendationerna med stadsdirektör och Umeå 
brotts- och drogförebyggande råds ordförande under juli – augusti. 

2020-09-14  
 
2020-09-22 

Utvärderingsrapporten presenteras för Umeå växer tryggt och säkerts 
styrgrupp 
Utvärderingsrapporten presenteras för Umebrås styrgrupp 

2020-09-22 Umeå växer-tryggt och säkert. Färdriktning 2020–2025 godkänns av Umeå 
brotts- och drogförebyggande råd. 

2020-10-06 KS-NAU tar formellt beslut att anta Umeå växer-tryggt och säkert Färdriktning 
2020-2025, och antar ny målbild, fokusområden och rekommendationer samt 
ger Umebrå i uppdrag att samordna framtagandet av åtgärdsplan för Umeå 
växer-tryggt och säkert. 

2021-11-21 Slutrapporten godkänns av Brå  
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Bilaga 2. Intervjuade  

Processledare för UVTS: IP 1 (4 ggr) 

Gator och parker: IP 2, IP 3, IP 4  

Fritid/fritidsgård:IP 5 (2 ggr), IP 6 (2 ggr), IP 7, IP 53 

Fastighet: IP 8  

Kommunens säkerhetschef: IP 44 

Socialtjänsten/Fältgruppen: IP 9, IP 10 (2ggr), IP 36 (2 ggr), IP 37, IP 42, IP 54, IP 55 

Politiker/förvaltningschefer: IP11, IP12, IP13 , IP14  

Ersängsskolan: IP 15 (2 ggr), IP 16 (2 ggr), IP 56 

Ålidhemskolan: IP 39 (2ggr där intervjufrågorna besvarades skriftligt en gång), IP 57, IP 58 

Poliser: IP 17, IP 18, IP 19, IP 20, IP 21, IP 22 (2 ggr), IP 23 (2 ggr), IP 27(2ggr), IP 28 

Bostaden: IP 24 (2 ggr) 

Människan bakom uniformen (MBU): IP 25 gruppledare, IP 26 Räddningstjänsten, IP 27 

områdespolis, IP 28 kommunpolis, IP 29 ambulansen, IP 30, IP 31, IP 32 ambassadörer, IP 33, IP 

34, IP 35 deltagande ungdomar, IP 36, IP 37 fältgruppen 

Trygga Ålidhem Centrum: IP 38 handlare, IP 28 kommunpolis, IP 27 områdespolis, IP 39 

rektor, IP 40 Fastighetsägare, IP 41 Umeå folkhögskola 

Effektiv samordning för trygghet (EST): IP 42 fältgruppen, IP 24 Bostaden, IP 1 

processledaren för UVTS, IP 43 Rikshem, IP 44 säkerhetschef Umeå kommun 

Umebrå styrgrupp: IP1 processledare UVTS, IP 45 och IP 22 poliser, IP 46 och IP 50 

förvaltningschefer, IP 47, IP 48, IP 49, IP 11, IP 12 och IP 13 politiker 

Företrädare för civilsamhället/föreningslivet: IP 51, IP 52 

 




