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Utvärdering av Umeå växer – tryggt och säkert

Utvärderingen:
• Syfte: bidra till att utveckla Umeå växer –tryggt och säkert
• Del 1: Hur satsningen är tänkt att fungera i stort
• Del 2: Fördjupad utvärdering av två åtgärder
• Rapport våren 2020

Utvärderingsfrågor:
• Är strukturen för det systematiska arbetet för Umeå växer – tryggt och 

säkert ändamålsenlig och förankrad?
• Är de pågående och planerade insatserna relevanta och rimliga för 

att uppnå målen med satsningen?
• Hur genomförs och fungerar två insatser? 



Utvärderingens utgångspunkter

- Projektets teoretiska grund 
- Rutinaktivitetsteorin (situationellt-, brottsoffer- och 

gärningsmannaperspektiv)

- Åtgärderna ska inriktas mot situationell och social prevention

- Utvärderingsforskning
- Formativ utvärdering: bidra till att utveckla satsningen

- Programteoriutvärdering: hur önskade effekter antas kunna uppnås

- Processutvärdering: följa ett programs genomförande och förändring 



Öka tryggheten i de 

nordöstra stadsdelarna

Minska brottsligheten i de 

nordöstra stadsdelarna

Minska tendenser till 

social oro i de nordöstra 

stadsdelarna

1.…det som fungerar fortsätter 

göras för att motverka 

kriminalitet och droger:

Om ytterligare åtgärder görs i 

UVT:

2.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

förebygga utanförskap:

Om ytterligare åtgärder görs i 

UVT:

3.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

stärka föräldrar:

Om ytterligare åtgärder 

görs i UVT:

4.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

skapa förutsättningar för 

meningsfull fritid:

Om ytterligare åtgärder 

görs i UVT:

5.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

stärka och utveckla 

samverkan:

Om ytterligare åtgärder 

görs i UVT:

Om en lämplig struktur inrättas i förvaltningen för ett systematiskt arbete med UVT och om…

Målen för UVT

Hur målen för Umeå växer tryggt och säkert (UVT) antas kunna uppnås



1.…det som fungerar fortsätter göras för att motverka 

kriminalitet och droger:

- förebygga skolfrånvaro

- förebygga avhopp från gymnasiet

- insatser för skolframgång

- uppsökande arbete för unga i risk 

- lokal/regional samverkan kring ungas etablering på 

arbetsmarknaden 

Om följande görs i Umeå växer tryggt och säkert :

1a polisen följer individer i nätverk*

1b socialtjänsten kartlägger individer, deras umgänge 

mm*

1c samverkan skola, socialtjänst polis och fritid (SSPF) 

vidareutvecklas/införs *

1d behov av avhopparverksamhet /sociala 

insatsgrupper undersöks* 

1e föräldraskapsstöd erbjuds 

1f medlingsverksamhet ses över *

*= åtgärder vidtas vid behov

Öka tryggheten, minska brottsligheten och tendenser till social oro



2.… det som fungerar fortsätter göras för att 

förebygga utanförskap:

- delta i det nationella nätverket säkra platser

Om följande görs i Umeå växer tryggt/säkert:

2a den fysiska utemiljön på Ersboda, Ålidhem 

och Mariehem utvecklas genom samverkan 

mellan olika aktörer

2b genomföra mindre mediaanalys*

2c undersöka metoder för att stärka 

civilkurage *

2d bjuda in civilsamhället och företag att 

delta i Umeå växer- tryggt och säkert

2e införa Människan bakom uniformen

2f samverka kring feriearbetare (mellan VIVA, 

socialtjänsten, Bostaden, Fritid)

*= åtgärder vidtas vid behov

Öka tryggheten, minska brottsligheten och tendenser till social oro



Öka tryggheten, minska brottsligheten och tendenser till social oro

3.… det som fungerar fortsätter göras för att 

stärka föräldrar:

- individuellt  föräldraskapsstöd

- familjebehandling

- orosmöten

- barnens behov i centrum (BBIC)

Om följande görs i Umeå växer tryggt/säkert:

3a erbjuda föräldraskapsstöd till förskoleklass

3b polis och socialtjänst deltar i föräldramöten

3c erbjuda föreningslivskunskap för föräldrar

3e insatser för att stärka föräldrars etablering 

på arbetsmarknaden

3f genomföra mammavandring



Öka tryggheten, minska brottsligheten och tendenser till social oro

4.… det som fungerar fortsätter göras för att 

skapa förutsättningar för meningsfull fritid:

- erbjuda fritidsverksamhet med hög kvalitet för 

unga som inte är föreningsaktiva

- drop-in idrott

- föreningsbidrag till föreningar som arbetar 

förebyggande

-aktivt föreningsliv med hög andel 

föreningsaktiva 

Om följande görs i Umeå växer tryggt/säkert:

4a upprätta avtal för relationsskapande 

personal från fritid att arbeta i skolan 

4b skapa mötesplats för 17-25-åringar



Öka tryggheten, minska brottsligheten och tendenser till social oro

5.… det som fungerar fortsätter göras för att 

stärka och utveckla samverkan:

- genomföra metoden  hälsa, lärande och 

trygghet (HLT)

- samverkan lyfts som framgångsfaktor i alla 

sammanhang

Om följande görs i Umeå växer tryggt/ säkert:

5a översyn av dagens samverkansformer*

5b erbjuda bemötandeutbildning för personal 

som kommer i kontakt med ungdomar i 

riskmiljöer*

5c effektiv samverkan för trygghet (EST): bl.a. 

mäts  trygghetsläget varje månad *

*= åtgärder vidtas vid behov



Öka tryggheten i de 

nordöstra stadsdelarna

Minska brottsligheten i de 

nordöstra stadsdelarna

Minska tendenser till 

social oro i de nordöstra 

stadsdelarna

1.…det som fungerar fortsätter 

göras för att motverka 

kriminalitet och droger:
- förebygga skolfrånvaro

- förebygga avhopp från gymnasiet

- insatser för skolframgång

- uppsökande arbete för unga i risk 

- lokal/regional samverkan kring 

ungas etablering på arbetsmarknaden 

Om följande görs i UVT:
1a polisen följer individer i nätverk*

1b socialtjänsten kartlägger individer, 

deras umgänge mm*

1c SSPF vidareutvecklas/införs *

1d behov av avhopparverksamhet 

/sociala insatsgrupper undersöks* 

1e föräldraskapsstöd erbjuds 

1f medlingsverksamhet ses över *

2.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

förebygga utanförskap:
- delta i det nationella nätverket 

säkra platser

Om följande görs i UVT:
2a den fysiska utemiljön på
Ersboda, Ålidhem och Mariehem 

utvecklas genom samverkan mellan 

olika aktörer

2b genomföra mindre mediaanalys*

2c undersöka metoder för att stärka 

civilkurage/åskådare att agera *

2d bjuda in civilsamhället och 

företag att delta i UVT

2e införa Människan bakom 

uniformen

2f samverka kring feriearbetare

(mellan VIVA, socialtjänsten, 

Bostaden, Fritid)

3.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

stärka föräldrar:
- individuellt  föräldraskapsstöd

- familjebehandling

- orosmöten

- barnens behov i centrum 

(BBIC)

Om följande görs i UVT:
3a erbjuda föräldraskapsstöd till 

förskoleklass

3b polis och socialtjänst deltar i 

föräldramöten

3c erbjuda föreningslivskunskap 

för föräldrar

3e insatser för att stärka 

föräldrars etablering på
arbetsmarknaden

3f genomföra mammavandring

4.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

skapa förutsättningar för 

meningsfull fritid:
- erbjuda fritidsverksamhet 

med hög kvalitet för unga som 

inte är föreningsaktiva

- drop-in idrott

- föreningsbidrag till föreningar 

som arbetar förebyggande

-aktivt föreningsliv med hög 

andel föreningsaktiva 

Om följande görs i UVT:
4a upprätta avtal för 

relationsskapande personal från 

fritid att arbeta i skolan 

4b skapa mötesplats för 17-25-

åringar

5.… det som fungerar 

fortsätter göras för att 

stärka och utveckla 

samverkan:
- genomföra metoden  hälsa, 

lärande och trygghet (HLT)

- samverkan lyfts som 

framgångsfaktor i alla 

sammanhang

Om följande görs i UVT:
5a översyn av dagens 

samverkansformer*

5b erbjuda bemötande-

utbildning för personal som 

kommer i kontakt med 

ungdomar i riskmiljöer*

5c effektiv samverkan för 

trygghet (EST): bl.a. mäts  

trygghetsläget varje månad *

Om en lämplig struktur inrättas i förvaltningen för ett systematiskt arbete med UVT och om…

Målen för UVT

*= åtgärder vidtas vid behov

Hur målen för Umeå växer tryggt och säkert (UVT) antas kunna uppnås



Önskade effekter
1. Kriminalitet och droger har motverkats

2. Utanförskap har förebyggts

3. Föräldrar har stärkts

4. Förutsättningar för en meningsfull fritid har skapats 

5. Samverkan har stärkts/utvecklats

6. Medverkande aktörer har fått en bättre bild av förhållandena i områdena och 
om aktuella problem och utmaningar

7. Kunskapen och förståelsen för olika aktörers/verksamheters roller och ansvar har 
ökat

8. Tryggheten har ökat

9. Brottsligheten har minskat

10. Sociala oron har minskat



Umeå växer – tryggt och säkert i praktiken

1. Alla är positiva till projektet, åtgärderna uppfattas relevanta och ett bra komplement 
till polisens åtgärder, men det finns lite olika uppfattningar om vad som behöver göras. 

2. Det som görs idag och antas fungera baseras på bedömningar gjorda i början av 
satsningen. Om det fortsätter göras och hur det fungerar har inte undersökt.

3. Organisationsstrukturen har ändrats under genomförandet och är inte helt 
ändamålsenlig för styrning, genomförande och uppföljning av åtgärderna.

4. Hur övergången från projekt till permanent verksamhet ska gå till är oklart.

5. Ny och stärkt samverkan framhålls som ett värdefullt bidrag av satsningen.

6. De som arbetar närmast ungdomarna upplever inte att deras erfarenheter tillvaratas 
tillräckligt. Värdet för skolan upplevs begränsat.



Utvärderingen fortsätter

- Analys av organisationsstrukturen, åtgärdernas relevans och om det finns behov av 
ytterligare åtgärder

- Utvärdering av hur åtgärderna i utemiljön i Ersboda fungerar

- Utvärdering av hur Människan Bakom Uniformen (MBU) fungerar



Tack!

anders.hanberger@umu.se


