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 Abstract 

Denna rapport handlar om det lokala brottsförebyggande rådet och samarbetet 

med polisen i Skellefteå Kommun. Jag har även belyst ungdomarnas situation och 

det brottsförebyggande arbetet mot ungdomar. I teorikapitlet har jag tagit upp 

några teorier om hur man ska få ett effektivt förebyggande arbete inom 

kommunen. Resultatet visar att genom ett nära samarbete med polis, socialtjänst 

och övriga myndigheter kan man komma långt i det brottsförebyggande arbetet. 

Jag har använt mig av den nationella rapporten ”allas vårt ansvar” som man 

jobbar efter i Skellefteå. Dessutom har jag intervjuat tre nyckelpersoner när det 

gäller brottsförebyggande arbetet. De jobbar alla tre i Skellefteå och har god lokal 

kännedom. Den viktigaste slutsatsen är att ha en situationell och social prevention 

som fungerar och att man prioriterar tidiga insatser mot ungdomar som har 

problem hemma eller i skolan.  
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1  Inledning 

De lokala brottsförebyggande råden har en viktig roll i samhället. De ska arbeta för att 

motverka all brottslighet i landet. De ska ta fram olika strategier, forskningsresultat, 

kartläggningar när det gäller brott m.m. Det ska framgå tydligt var och hur 

brottsbekämpningen bör sättas in. Det behövs tidiga riktade insatser mot ungdomar och det 

brottsförebyggande arbetet  börjar alltmer fokusera på den organiserade brottslighetens 

svaga punkter. Det är där man kan sätta in resurserna för att få stopp på verksamheten. 

Det är betydelsefullt när vi börjar ringa in den besvärliga brottsligheten och förstå mer hur 

vi ska angripa den. 

Vilka möjligheter finns det för de lokala brottsförebyggande råden att samarbeta med 

polisen i dessa frågor. Vi kan också vända på frågan och tänka vilka möjligheter det finns 

inom polisen att ta tillvara brå:s kunskap och forskning på bästa sätt. 

Jag har ett stort engagemang och intresse för brottsförebyggande arbete. Vi måste alla 

hjälpas åt med ett kunskapsunderlag som i förlängningen kan leda till att brottsligheten 

minskar och tryggheten ökar. Det finns även ett stort intresse bland oss människor, att vi 

kan påverka och hjälpa barn och ungdomar som har kommit snett i samhället. Med ett bra 

brottsförebyggande arbete kan vi minska brottsligheten och utanförskap bland ungdomar. 

1.1 Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet  är ett expertorgan inom rättsväsendet. De bedriver forsknings 

och utvecklingsarbete för att ge regeringen och myndigheterna inom framför allt 

rättsväsendet underlag för prioriteringar och åtgärder. Brå utvärderar även effekterna av 

politiskt beslutade reformer, till exempel vad som sker när en ny lag träder i kraft och 

effekterna av andra stora förändringar inom det brottsförebyggande området. 

Brå fördelar årligen cirka fyra miljoner miljoner kronor i ekonomiskt stöd till de lokala  

brottsförebyggande råden och andra organisationer som avser att arbeta med olika metoder 

och åtgärder inom lokalt brottsförebyggande arbetet i form av kartläggning, start och 

utveckling. Syftet är att stimulera utvecklingen av det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Lokala råd och andra brottsförebyggande aktörer kan ansöka om ekonomiskt 

utvecklingsstöd till kartläggning och nätverksträffar. De verksamheter som får ekonomiskt 

stöd till projekt ska ha en tydlig inriktning mot att förebygga brottslighet i lokalsamhället. 

(Brottsförebyggande rådets webbplats, www.bra.se). 
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Skellefteå kommun har en folkmängd på cirka 74000 invånare och som de andra 

kuststäderna har man problem med ungdomsbrottslighet såsom tillgreppsbrott, 

skadegörelse och narkotikabrott. En grundläggande tanke man har inom kommunen är tidig 

upptäckt och tidiga insatser inom det förebyggande arbetet. 

FRIS- förebyggande rådet i Skellefteå jobbar med goda krafter som ger Skellefteå en trygg 

uppväxtmiljö och stark social prevention. Fris har också fått förstärkning med ett 

trygghetsforum för att prioritera det brottsförebyggande arbetet. 

Trygghetsforum är det samrådsorgan som under FRIS organisation sammanfört offentlig 

och privat sektor i trygghetsfrågor, vilket innebär ett gemensamt tydligt brottsförebyggande 

arbete ( www.skelleftea kommun.se). 

 

Skolans viktiga roll 
Skolan värdesätter goda sociala och intellektuella prestationer. Om man lever upp till dessa 

värden stärks de sociala banden till samhället. De elever som inte klarar detta kan lätt 

hamna utanför gemenskapen och riskerar att utveckla en likgiltig hållning till skolan. Vilket  

kan leda till skolk och senare också brottslighet.   

Skolan har en framträdande position i den sociala preventionen, som riktar sig till något 

äldre barn. Tillsammans med föräldrar och andra aktörer på brottspreventionens område, 

har skolan stora möjligheter att skapa bra förutsättningar för elevernas sociala utveckling. 

Många skolor jobbar med att utveckla särskilda program för att motverka mobbing och 

skolk. Detta är två mycket viktiga områden för utvärdering och kunskapsutveckling. 

Kamratstödjande verksamhet pågår och kan utvecklas vidare. Rutiner för kontinuerlig 

information till föräldrar om ordning och uppförande kan bli bättre (Ds/Ju 1996:59). 

 

Undervisa om brott och straff 
Enligt (BRÅ råd för framtiden sid 5), är skolan är en viktig arena för det 

brottsförebyggande arbetet. Vilket Brå har utarbetat lärarhandledningen du och jag, rätt och 

fel. Materialet har utarbetats med hänsyn till skolans läroplan och kursplan. Det saknas idag 

material i skolan om attityder och värderingar. Det finns sju teman som man utgår ifrån: 

lagar och regler, stöld, våld, hot och kränkning, främlingsfientlighet, skadegörelse, droger 

samt otrygghet och trygghet. Varje tema består av exempel och diskussionsfrågor. 

Strukturen är enkel och läsaren får instruktioner genom en beskrivning av en exempelskola. 

I skolan kan allting förekomma, exempelvis hot och kränkningar, och vi måste våga ta upp 
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de ämnena. Utgångspunkten är oftast elevernas vardag, men materialet kan också användas 

till att knyta an till dagsaktuella händelser. Under lektionen ger man utrymme för elevernas 

känslor och samtalen tar ofta en filosofisk vändning. Eleverna har blivit duktigare på att 

diskutera attitydfrågor och tänker mer på vilka värderingar som styr dem. För att sprida 

lärarhandledningen och kunskap om den så informeras de lokala brottsförebyggande råden 

man har även hållit utbildningar på skolor runt om i landet. 

 

Problemorienterat polisarbete 
Ett arbetssätt som lyfts fram på senare år är den problemorienterade modellen för lokalt 

brottsförebyggande arbete. Sedan början av 1990 talet är detta arbetssätt en strategi som 

polisen använder. Problemorienterat polisarbete innebär att polisen kartlägger och 

analyserar var och när olika brott och andra problem förekommer och därefter utformar och 

genomför åtgärder, ofta i samband med andra lokala aktörer. Slutligen följer man upp och 

utvärderar åtgärderna för att få kunskap om vad som fungerar och hur verksamheten kan 

utvecklas( Dahl 2003). 

  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka det brottsförebyggande samarbetet mellan det 

lokala förebyggande rådet och polisen i Skellefteå. Att de samarbetar över 

myndighetsgränser och att det brottsförebyggande arbetet prioriteras och att de vid behov 

vidtar förbättringsåtgärder. Jag vill även belysa det brottsförebyggande arbetet när det 

gäller ungdomar och på vilket sätt det kan utvecklas positivt för att öka tryggheten inom 

kommunen. 

1.3  Frågeställningar 

1)Vilken möjlighet finns det för polisen att med samarbete av det förebyggande rådet i 

Skellefteå utveckla det brottsförebyggande arbetet? 

2) Vilka konkreta åtgärder kan vidtas i framtiden för att utveckla och stärka samarbetet med 

syfte att minska ungdomsbrottsligheten i Skellefteå kommun? 
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1.4  Avgränsningar 

Jag kommer att i första hand inrikta mig på det brottsförebyggande arbetet inom Skellefteå 

kommun i denna rapport. Samarbetet med det lokala förebyggande rådet och polisen samt 

det brottsförebyggande arbetet mot ungdomar. 

1.5     Tillvägagångssätt        

Jag har tagit del av (Ds/Ju 1996:59) allas vårt ansvar som Justitiedepartementet har skrivit 

samt Brottsförebyggande rådets hemsida. I april i år hade Brottsförebyggande rådet en 

studiedag om social brottsprevention ( Råd för framtiden 5) och den är med i arbetet. 

Övriga källor är Skellefteå kommuns hemsida där jag beskrivit lite bas fakta om Skellefteå 

kommun i sin helhet. Problemorienterat polisarbete av Gunnar Dahl i Värmland. 

Introduktion till kriminologi av Jerzy Sarnecki där jag beskrivit om rutinaktivitetsteorin.  

Jag har intervjuat Eva Öström, polis i Skellefteå med många års erfarenhet av 

brottsförebyggande arbete. Även Tony Boman, förebyggande rådet i Skellefteå är 

intervjuad och Daniel Boström Fris Fältarbetare. 
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2   Teori 

I beskrivningen av ett brott ingår vissa nödvändiga beståndsdelar. Ett brott förutsätter dels 

en gärningsman, dels ett offer eller angreppsobjekt, dels och slutligen något man brukar 

kalla för avsaknad av väktare, dvs. att offret eller angreppsobjektet inte är bevakat eller 

skyddat utan faktiskt kan angripas. Dessa tre element skapar enligt de två amerikanska 

kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson (1979)  förutsättningarna för att ett 

brott ska kunna begås. Vidare hävdar de att det är tillräckligt att ett av dessa tre element inte 

finns för handen, för att brottet inte ska kunna begås. Detta resonemang gör att teorin blir 

intressant när brottsförebyggande åtgärder diskuteras.  Den teori som Cohen och Felson 

utvecklade 1979 benämns av dem som rutinaktivitetsteorin, där brottslig aktivitet anses 

vara intimt förknippat med vardagslivets rutiner ( arbete, skola, transporter, 

fritidsaktiviteter, inköp, osv.) Enligt detta sätt att se på brottsligheten är det vårt dagliga liv 

som skapar förutsättningar för den brottslighet som finns i samhället. Den kanske viktigaste 

aspekten av denna teori är att den, utan att ignorera betydelsen av individens 

brottsbenägenhet, samtidigt fäster uppmärksamheten på brottstillfällen. 

Rutinaktivitetsteorin har varit utgångspunkt för utformningen av olika typer av 

brottspreventiva program som inriktats mot en eller flera av Cohen och Felsons 

förutsättningar för brott. En annan delvis besläktad teori är relaterad till tillfällesstrukturens 

betydelse för uppkomsten av brottsligheten (Cornish & Clarke 1986). Utgångspunkten här 

är idèn om den rationella individen som påverkas av de frestelser han/hon utsätts för i sin 

omvärld (Sarnecki 2003). 

 

2.1  Situationell brottsprevention 

Den situationella  brottspreventionen syftar till att minska sannolikheten för att brott begås 

genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. Vidare ingår 

åtgärder som syftar till att motverka bortförklaringar av typen ” alla andra gör det”  

Ett brottsförebyggande arbete på lokal nivå kan med fördel inledas med situationell 

brottsprevention. Erfarenheter av lokal samverkan mot brott visar att man har lättare att 

enas om hur antalet  tillfällen till brott kan minskas än att komma överens om åtgärder inom 

det sociala området. Det finns så pass goda kunskaper om situationell brottsprevention att 

det är möjligt att påverka åtminstone vissa typer av brottslighet. Att starta med situationella 
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åtgärder ger snabba och mätbara resultat och det entusiasmerar beslutsfattare och andra 

aktiva som jobbar för fortsatta projekt med synliga resultat i framtiden (Ds/Ju 1996:59). 

Att påverka tillfällesstrukturen har länge varit förknippat med att förebygga tillgreppsbrott. 

Åtgärderna har inriktats mot att göra objekten svårare att stjäla, t.ex. i form av bättre lås och 

dörrar i bostäder, rattlås i bilar, sedelautomater i butiker m.m. Men situationell 

brottsprevention är mycket mer än så. 

Med konsekventa och målinriktade situationella åtgärder kan även våldsbrott och andra 

ordningsstörningar påverkas.  

Sammanfattningsvis kan den situationella brottspreventionen delas in i  följande åtgärder: 

- Försvåra genomförandet av brottsliga gärningar. 

- Öka risken för upptäckt av brott. 

- Reducera lönsamheten av brott. 

- Försvåra bortförklaringar.  

Att försvåra genomförandet av brottsliga gärningar kan innebära att man ökar 

tillträdelsekontrollen till vissa platser, t.ex. parkeringshus och genom att avända kodlås med 

porttelefon i bostadshus eller att man avleder eller avvisar tänkbara gärningsmän så att de 

inte kommer i kontakt med brottsobjekten eller potentiella offer. Vissa typer av brott kan 

förebyggas genom att man försvårar tillgången av brottshjälpmedel. T.ex. reglerar 

försäljningen av färgsprayburkar. 

De åtgärder som syftar till att öka riskerna för att gärningsmannen upptäcks eller 

åtminstone upplever att risken för upptäckt är större än vad den faktiskt är. Det handlar inte 

bara om den kontroll som utövas av t.ex. poliser, säkerhetsvakter och butikskontrollanter. 

Denna övervakning skiljer sig i det att den utövas av personer som har andra 

arbetsuppgifter än direkt brotts-kontrollerande. Exempel är lärare, taxiförare, konduktörer, 

butiksexpediter, sophämtare m.fl. 

Det handlar också om att påverka antalet vakande ögon i samhället och möjligheterna för 

dessa att upptäcka brott genom att t.ex. påverka den byggda miljön och omgivningarna i 

lokalsamhället. Vissa bostadsområden är mer utsatta för nedskräpning, klotter, trasiga 

cyklar och liknande. Där förekommer också betydligt fler grövre brott och inbrott än i andra 

områden. I forskningen har man kunnat visa att i områden som till det yttre ger ett intryck 

av bristande organisation och låg social kontroll, upplevs normbrotten inte lika avvikande 

som där inga tecken på förslumning existerar. De mindre allvarliga brotten upplevs mer 

accepterade. Genom omsorgsfull planering av den byggda miljöns utformning, bl.a. för att 
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öka känslan av delaktighet och synlighet, kan brottsligheten i sådana områden påverkas. 

Att reducera den förväntade lönsamheten av att begå brott kan t.ex. vara vid ett bilinbrott 

plockas bilstereon ur bilen när den lämnas obevakad. 

Att försvåra bortförklaringar kan innebära att det mycket tydligare än idag anges vilka 

beteenden som inte accepteras. Man sänker ribban för vad som tolereras, bl.a. vad gäller 

alkoholkonsumtion eller ordningsstörningar på offentliga platser som t.ex. parker eller torg 

och cityområde ( Ds/Ju 1996:59). 

 

2.2  Social brottsprevention 

Utgångspunkten för den sociala brottspreventionen är att människors benägenhet att begå 

brott grundläggs tidigt i livet och att den är ett resultat av individuella egenskaper och 

social integration i samhället. Arbetet handlar mycket om riktade åtgärder mot barn och 

ungdomar samt deras föräldrar. Både forskare och lekmän är överens om att tidiga åtgärder 

har en viktig roll när det gäller att minska rekryteringen till den lilla gruppen ” 

yrkeskriminella och brottsbenägenheten hos den större gruppen tillfällesbrottslingar. 

Ungefär fem procent av brottslingarna begår femtio procent av brotten. Föräldrarna har en 

avgörande betydelse för normer och värderingar som präglar barnet. Bristande kontakt eller 

en otrygg relation till föräldrar kan leda till brottsligt beteende. Föräldrarnas psyko-sociala 

situation är en tidig riskfaktor att ta hänsyn till. Det kan handla om föräldrars kriminalitet, 

missbruk eller psykisk sjukdom. Dessutom påverkar föräldrars utbildningsnivå, om de är 

arbetslösa, ensamstående eller unga, barnets uppväxtnivå. Sådana faktorer innebär en ökad 

risk för en antisocial utveckling, men det behöver inte betyda att barnen blir kriminella. 

Föräldrarnas möjlighet att skapa en trygg uppväxt för sina barn styrs även av deras 

omsorgsförmåga. Dit hör bland annat förmågan att känslomässigt knyta an till barnet, att 

kunna hantera konflikter och att ge barnet en konsekvent uppfostran. Även i barnets tidiga 

personlighet och sätt att fungera kan skydds eller riskfaktorer spåras. Det är större risk att 

ett barn med uppmärksamhets eller uppförandestörningar utvecklar ett kriminellt beteende. 

Föräldrastöd är ett sätt att motverka att särskilt utsatta barn utvecklar ett antisocialt 

beteende. I Sverige finns det få, om ens några, välutvärderade föräldrastödsprojekt. Men det 

innebär inte att det saknas fungerande verksamheter i landet. Att dokumentation och 

utvärdering saknas behöver inte vara detsamma som att ingenting görs, men det finns ingen 

samlad kunskap.  
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Internationellt har flera projekt utvärderats och visats sig framgångsrika. Dit hör bland 

annat hembesöksprojekt, särskilda föräldrautbildningar och så kallade multi-modala 

insatser, det vill säga insatser i flera miljöer. (Studiedag om social brottsprevention, råd för 

framtiden 5, Brottsförebyggnde rådet). Sociala bakgrundsfaktorer, som låg socioekonomisk 

status, att familjen är splittrad och att föräldrarna själva har ett brottsligt förflutet, 

samvarierar med barns och ungdomars brottsliga och andra antisociala beteenden. Oavsett 

vilken social bakgrund barnet har, är det kvaliteten i barnets relation till föräldrarna, skolan 

och kamraterna som mest påverkar barnets förutsättningar att påbörja en brottslig 

utveckling. 

Det är därför oerhört viktigt att tidigt sätta in åtgärder för att främja en god social 

utveckling och att underlätta för föräldrarna  i deras fostrande roll. Ju längre tid en ” karriär 

i avvikande beteende” pågår desto svårare är det att hindra en fortsatt utveckling (Ds/Ju 

1996:59). 

Fritidsförvaltningen och polisen bör i en högre utsträckning involveras i det 

brottsförebyggande  samarbetet redan i femte eller sjätte skolåret. Åtgärder kan vara att 

samordna skolans aktiviteter med fritids- aktiviteter för att öka vuxenkontakten, liksom 

riktade informationssatsningar till tonårsföräldrar och tonåringarna själva om de lokala 

problemen.  

Stor uppmärksamhet bör riktas mot de ungdomsbrott som erfarenhetsmässigt kommer 

mycket tidigt i en lång och allvarlig kriminell bana. Tidig debut i brott och speciellt när 

brottet är mer allvarligt slag eller upprepas gång på gång inom en ganska kort period, är 

något som alltid kräver insatser av social karaktär. 

När det gäller de ständigt återfallande brottslingarna bör de sociala insatserna inriktas mot 

konstruktiva åtgärder mot specifika problem i individens liv. Det handlar om att stödja 

etablerandet av ett strukturerat liv utanför de kriminella kretsar personen vanligtvis lever i.  

Resurser som sätts in för att förebygga en fortsatt kriminell utveckling hos dem som är 

vanemässigt kriminella måste samordnas för att uppnå goda resultat. Kunskaps och 

informationsutbytet mellan polis, frivård, socialtjänst, arbetsförmedling, hälso och 

sjukvården m.fl. bör utökas (Ds/Ju 1996:59). 
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3  Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa mitt resultat. Mina två frågeställningar kommer jag 

att besvara genom intervjuer med tre nyckelpersoner inom det brottsförebyggande arbetet i 

Skellefteå.  

3.1  Intervjuer 
För att ta reda på vilka former av brottsförebyggande samarbete som för närvarande pågår 

mellan förebyggande rådet och polisen i Skellefteå samt hur vi kan minska brottsligheten 

och öka tryggheten bland ungdomar intervjuades följande personer. Eva Öström polis som 

jobbar med brottsförebyggande frågor, Daniel Boström FRIS fältare och Tony Boman 

Förebyggande Rådet i Skellefteå.  

De frågor som ställdes till dessa nyckelpersoner var följande: 

1)Vilken möjlighet finns för polisen att med samarbete av förebyggande rådet utveckla det 

brottsförebyggande arbetet? 

2) Vilka konkreta åtgärder kan vidtas i framtiden för att utveckla och stärka samarbetet med 

syfte att minska ungdomsbrottsligheten i Skellefteå kommun? 

 

Polis Eva Öström: Det pågår ett nära samarbete mellan polisen och förebyggande rådet. 

Trygghetsforum är också en del av förebyggande rådet som engagerar sig i det 

brottsförebyggande arbetet. Även representanter från socialtjänsten, skolan samt 

beslutsfattare från de politiska partierna ingår i en grupp som träffas regelbundet. Detta har 

varit betydelsefullt och man har kunnat diskutera olika gemensamma problem t.ex. 

skolavslutningar, klotterproblem, fältverksamhet, läget i centrum m.m. 

”Gör inga tjuvar” är ett projekt som polisen och förebyggande rådet jobbat fram sedan 

några år tillbaka. Det riktar sig till allmänheten och inte enbart ungdomar. Målet med Gör 

inga tjuvar: Vi vill skapa trygghet via en kampanj som människor lägger märke till och som 

skapar insikt. Vi vill inte skapa otrygghet eller en uppfattning om att stan är osäkrare än den 

är. Vi vill vädja till medmänsklighet och var och ens bidrag till en fortsatt trygg stad.  

 

Ett exempel är att hjälpa en bostadsinnehavare med Gör inga tjuvar tips inför semestern. 

När sommaren kommer är det många som åker bort. Tänk på att det är tillfället som gör 

tjuven. Och offret! Vi har ovanligt lite tjuvar i våra bostadsområden. Hjälp oss att behålla 

det så. Bostäder där ingen är hemma skapar tillfällen och risker. Både för dig och dina 
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grannar. Men även dem som  hamnat i en situation där de kan lockas in på fel väg i livet. 

Ge ingen chansen att försöka förstöra för sig själv och andra. Kom ihåg att låsa ordentligt 

och ställa undan stöldbegärliga saker.  Flera bra tips inför semestern:   

• Berätta för grannen att du ska resa bort 

• Lär känna och samarbeta med din granne 

• Be grannen hänga sin tvätt i din torkvinda 

• Lämna ett par skor eller en cykel utanför dörren 

• Uppmana den som vattnar blommorna att ändra i fönsterna- persiennerna, 

gardinerna eller blommorna 

• Erbjud grannen att grilla eller fika på din altan ibland 

• Be grannen parkera bilen, mopeden eller cykeln på din uppfart 

• Anlita någon som tömmer brevlådan varje dag 

• Skaffa en timer som styr lampor och radio 

• Märk inte nyckelknippan med namn och adress 

• Förvara inte kontanter hemma 

 

En klottersaneringskampanj har dragit igång i Skellefteå nu i höst. Alla som utsätts för 

klotter ska involveras och under några veckor ska allt klotter tas bort. Det gäller bara att 

kommunen skjuter till pengar till sanering. Det är dyrare att ta bort klotter på vintern på 

grund av kylan. Man försöker göra en kartläggning över klotter problem och sedan agera 

utifrån den. En bra metod är att spruta ytskickt av ett medel på det klottrade och nästa gång 

någon klottrar där så är det bara att tvätta bort det direkt.  

Eva fortsätter och berättar att de utfört trygghetsvandringar på olika ställen runt Skellefteå. 

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö. Det är också 

en metod för att undersöka hur människor använder och trivs i sin närmiljö. Man upptäcker 

många gånger sådant man annars inte tänker på och man lär sig något nytt om den miljö 

som man ständigt vistas i. När man undersöker och funderar över den fysiska miljön i en 

stadsdel eller ett bostadsområde kan det vara bra att ha en checklista 

 
• Håll ögonen öppna även för annat som dyker upp under vägen. Se det unika i just 

ditt område. 
• Anteckna under vägen vilka åtgärder som behöver vidtas för att tryggheten och 

trivseln ska bli bättre. Utse en person som för protokoll. Fotografera! 
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Att man tittar på hela området och var behöver grönskan gallras för att sikten ska bli 

bättre? Behövs mer grönska för att höja trivseln? 

Att man tittar på hela området och var behöver grönskan gallras för att sikten ska bli 

bättre? Behövs mer grönska för att höja trivseln? 

Var behövs fler gångbanor eller övergångsställen? Var behöver belysningen förbättras 

eller förändras? Var behövs det fler parkbänkar och papperskorgar? Var behövs bättre 

skötsel? Var finns skadegörelse? Var behöver markbeläggning, trappor och räcken lagas 

eller förändras? Är det lätt att hitta i området? Behövs kartor och skyltar? Vad är fult- 

vad är vackert? Utsmyckning?  Gång och cykelvägar! Bostadsgårdar och entrèer!   Hur 

ser parkeringsplatserna ut? m.m. 

Efter en stunds samling diskuterar man vandringen och kompletterar kartorna. Det är 

viktigt att peka ut stadsdelens ömma punkter. Platser i första hand som behöver 

åtgärdas. Summera vad som är trivsamt och funktionellt. Uppgifterna sorteras efter 

förvaltare/ aktör och förmedlas till de berörda. Det är viktigt att spalta upp vad som är 

möjligt att göra omgående och sådant som det krävs strategier för att genomföra på 

längre sikt. Efter några månader kan det vara lämpligt med en första uppföljning samt 

kontakt med media om förbättringar som gjorts. Denna typ av trygghetsvandringar kan 

göras varje år. Angående frågeställning nummer två så svarar Eva följande 

När det gäller ungdomsbrottligheten så är det ett problem i Skellefteå, och det är snatteri 

och skadegörelse framför allt. Polisen och förebyggande rådet jobbar utifrån BRÅ:s 

nationella brottsförebyggande program ”allas vårt ansvar” Generellt så verkar man för 

att trygghetsfrågor genomsyrar FRIS ingående aktörer med inriktning på situationell 

och social brottsprevention. Drogförebyggande arbetet och arbete mot missbruk är 

prioriterat. En drogvaneundersökning hålls varje år för att förebygga och se hur 

ungdomar förhåller sig till alkohol och droger. Det har diskuterats om den ska byta 

namn och bli mer av en levnadsundersökning för att utveckla den. Det är även viktigt 

att ungdomar får hjälp att hitta drogfria alternativ. Eva säger att Skellefteå har ett bra 

utbud på fritidsaktiviteter för alla. Föreningslivet är väl utvecklat med många hallar, 

badhus och elljusspår.   

Det finns många fritidsgårdar som är en viktig knytpunkt för ungdomar. 

För ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete måste Trygghetsforum ha en bred 

förankring i lokalsamhället och samtidigt vara i stånd att arbeta effektivt med enskilda 

frågor som t.ex. ungdomsfrågor. Trygghetsforums sammansättning idag kan ge både 
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tyngd,  bredd och effektivitet. 

Samarbetet med socialtjänsten är också viktig och som en enad grupp föra ut kunskapen 

och presentera en bra strategi mot brottsförebyggande arbeten. 

 

 

Tony Boman  (förebyggande rådet) 

På frågeställning nummer två svarar Tony följande: 

De lokala förebyggare grupperna är en hjälp för polisen för att få en lokal kännedom 

och att lära känna ungdomar. Det handlar om att förstärka den situationella och sociala 

preventionen. Förebyggande rådet hjälper polisen att driva fram politiska frågor , t.ex. 

ordningen i centrum, (lokala ordningsföreskrifter), klottersanering. Samarbetet i den 

kommunala lagstiftningen förstärks på detta sätt och man kommer lättare till beslut.  

Fris jobbar aktivt i skolorna med tobak, narkotika och alkohol prevention. Man jobbar 

med riktade insatser för personal inom skolan med bland annat  utbildning som 

brottsförebyggande rådet håller i. Ett pedagogiskt program som heter rätt och fel som 

handlar om normer värderingar håller man på att jobba fram. 

Förebyggande rådet utbildar personer som ska jobba med evidensbaserade 

föräldraprogram. Ibland är det viktigt att föräldrar kan ta gemensamma beslut 

tillsammans med skolan i det brottsförebyggande arbetet. 

Kommunen uppmanar föreningar att ta sitt sociala ansvar och att ingen toppning ska 

förekomma före 12 års ålder. De bidrag föreningar får ska gynna en bred verksamhet 

och socialt ansvar upp till 18 års ålder. Det har visats sig att de som är verksamma i en 

förening både snusa, röker och dricker mindre än andra. Det finns 28 föreningar som 

har en förenings administratör anställd på heltid inom Kommunen. 

Utifrån beslut i förebyggande rådet har man prioriterat arbetet med de inackorderade 

ungdomarnas situation i Skellefteå. Man har fått medel från länsstyrelsen så har en 

person, Jörgen Svedberg, anställts för att ansvara för denna satsning. Jörgen har ett nära 

samarbete med skolorna via elevråden samt med aktivitetshuset efyran, där en stor del 

av arbetet med de inackorderade bedrivs. På frågeställning nummer ett svarar Tony 

följande: Vi har ett mycket bra samarbete med polisen. Någon representant från polisen 

är alltid med på våra möten och det leder till en bra kommunikation. Förebyggande 

rådet och polisen driver på olika frågor tillsammans för att komma till beslut i 

kommunfullmäktige. Situationell och social prevention jobbar man med och försöker 
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utveckla för att stärka samarbetet ytterligare. De lokala förebyggare grupperna är en 

hjälp för polisen för att få en lokal kännedom precis som Eva nämnde tidigare. Det 

gäller att var öppen för nya ideèr och förslag samtidigt som brottsförebyggande arbete 

kräver samarbete mellan myndigheter och organisationer. 

 

Daniel Boström Fris fältare. Frågeställning nummer ett och två: 

Fältarbetare jobbar mot ungdomar framför allt i högstadiet. Förebyggare gruppen har en 

polis med och det är Eva Öström. Vid lite större arrangemang så är fältarbetare både 

från socialtjänsten och förebyggande rådet med på polisens utsättningar. Daniel tycker 

att de har ett nära och bra samarbete med polisen. Som fältarbetare delger vi polisen det 

vi tycker de borde känna till och på så sätt stärks samarbetet.  

Förebyggande rådets fältarbetare jobbar på en högstadieskola var i Skellefteå. De 

informerar i skolorna om droger och ansvarar för föräldravandringar på stan m.m. Det 

gör att de har bra koll på ungdomarna. Det man framför allt inriktar sig på är de som är i 

riskzonen. De tar kontakt med föräldrar i ett tidigt skede för att hjälpa ungdomar som är 

i fel miljö eller liknande. 

3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Det finns otroligt mycket skriftligt material när det gäller brottsförebyggande arbete och 

mitt resultat bygger mycket på allas vårt ansvar Ds/Ju 1996:59 samt intervjuer med 

nyckelpersoner inom det brottsförebyggande arbetet i Skellefteå Kommun. Det hade varit 

önskvärt med en kartläggning av anmälda brott i Skellefteå eller en vuxenenkät som 

skickas ut till ca 2% av folkmängden i stadens tätort. För att få en mer heltäckande 

undersökning i det brottsförebyggande arbetet skulle fler intervjuer med t.ex. socialtjänst 

vara behövligt. Det hade också varit bra med intervjuer med ungdomar i olika 

åldersgrupper för att få en bild om vad de tycker om brottsförebyggande arbete. 

3:3   Resultatsammanfattning 

I mitt resultat har jag kommit fram till hur viktigt det är att ha ett väl samarbete med det 

lokalt förebyggande rådet och polisen för att kunna jobba effektivt med brottsförebyggande 

frågor. Situationell och social brottsprevention är två prioriterade områden i Skellefteå. I 

det förebyggande arbetet är tidig upptäckt och tidiga insatser som vi ska sträva efter i 

Skellefteå. Det är enormt betydelsefullt att det finns drogfria alternativ för ungdomar, att 
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det finns en väl utbyggd fritidsförvaltning, att fältverksamheten fungerar och att de har 

goda relationer med ungdomarna samt att vara till hjälp för polis och socialtjänst i dess 

myndighetsutövande. Föreningslivet är också betydelsefull verksamhet där man sett att de 

som är aktiva i en förening röker, snusar och dricker i mindre omfattning. Skolan har stora 

möjligheter att påverka ungdomars benägenhet att begå brott. Skolans personal behöver få 

en starkare roll i det brottsförebyggande arbetet. Det behövs ett lämpligt 

undervisningsmaterial för skolan om normer och värderingar i det Svenska samhället. 

Föräldrar som behöver stöd i den fostrande rollen av sina barn att är en viktig åtgärd för 
föräldrar behöver få förstärkt information och utbildning för att få en bra start i 

föräldrarollen. Målet i Skellefteå ska vara en trygg och säker kommun. Tillsammans med 

Skellefteåbor, företag organisationer ungdomar ska växa upp till trygga och ansvarsfulla 

människor. Nyblivna, myndigheter m. fl. ska förebyggande rådet engagera sig i det 

brottsförebyggande arbetet.  

4  Diskussion 

En stor del av det arbete brottsförebyggande rådet utför idag faller väl samman med ett stöd 

till det lokala brottsförebyggande arbetet. BRÅ ska aktivt verka för att samla och sprida 

kunskap om framgångsrika brottsförebyggande projekt. I Skellefteå kommer samarbetet 

mellan polisen och det förebyggande rådet att stärkas genom ett antal förslag på 

situationella och sociala brottsförebyggande åtgärder. De problem som bör prioriteras är 

åtgärder mot brott i centrum, droger, ungdomskriminalitet samt insatser mot de 

yrkeskriminella. Situationella åtgärder har rönt ökad popularitet. I ”allas vårt ansvar” 

föreslås att brottsförebyggande arbete startar med situationella åtgärder. Detta ger ett 

omedelbart resultat. Goda resultat av vidtagna åtgärder, entusiasmerar beslutsfattare och 

andra att mera aktivt delta i det brottsförebyggande arbetet. Därmed skapas goda 

förutsättningar för satsningar på fortsatta projekt och mer långsiktiga program. Sociala 

åtgärder riktade mot barn, ungdomar och deras föräldrar är viktiga för att stärka de sociala 

banden i samhället. Människors benägenhet att begå brott grundläggs tidigt i livet. Tidiga 

insatser har en betydande roll när det gäller att minska rekryteringen till den lilla gruppen 

yrkeskriminella och brottsbenägenheten hos den större gruppen tillfällesbrottslingar. Skolan 

och dess personal bör involveras ännu mera i det brottsförebyggande arbetet genom att 

sprida vårt samhälles gemensamma värderingar, vilket innebär att skolan nu har fått bättre 

förutsättningar för ett reellt brottsförebyggande arbete. 
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Slutsatser och förslag 

Det gäller att få individer att besluta sig för att inte begå brott. Detta kan göras t.ex. genom 

situationella åtgärder i form att försvåra genomförandet av brottet, öka upptäcktsrisken 

samt genom att minska utbytet av brottet. Cohen och Felson (1979), som förklarar hur 

brottssituationer uppstår, varför de uppstår på vissa platser vid vissa tidpunkter och hur 

mängden brottssituationer förändras över tid. De hävdar att en brottssituation uppstår när en 

brottsbenägen individ sammanförs med ett attraktivt brottsobjekt som saknar skydd. Detta i 

sin tur är beroende av samhällets rutinaktiviteter. 

Ansvaret för att genomföra situationella brottsförebyggande åtgärder på den lokala nivån 

måste också åläggas någon. Polisen skulle kunna ha den lokala samordningsfunktionen, 

men inte utan en förändring av sin yrkesroll och utbildning i situationell brottsprevention. 

Att genomföra brottsförebyggande åtgärder på lokal nivå inbegriper svåra problem att 

samordna flera deltagande myndigheter och andra organisationer i projekt. Lokala 

myndigheter och andra organisationer med brottsförebyggande intressen föredrar ofta social 

brottsprevention för att minska brottsbenägenhet och stödjer kanske sådana åtgärder utan 

hänsyn till deras eventuella värde när det gäller att förebygga specifika lokala problem. Den 

myndighet som har erfarenhet av både situationell och social prevention är 

brottsförebyggande rådet. Därför anser jag att denna myndighet borde få mera resurser från 

statsmakterna för att samordna ett övergripande ansvar för denna brottsprevention. 

För att en kunskapsutveckling när det gäller brottsförebyggande åtgärder krävs att 

kvalificerade försöksprojekt utformas och genomförs. I Skellefteå driver man flera sådana 

projekt som gör inga tjuvar, klotterkampanj, trygghetsvandringar, m.m. Förebyggande rådet 

fokuserar på barns/ ungdomars situation och Trygghetsforum har uppdraget att arbeta med 

trygghetsfrågor för samtliga medborgare i kommunen. Det är oerhört viktigt att i det lokala 

brottsförebyggande rådet ska det inte bara vara myndigheternas intresse som sätts i 

förgrunden. Jag anser att ett sådant råd främst ska verka för att stödja det medborgerliga 

initiativet och att ta vara de enskilda individernas intresse av att medverka i det 

brottsförebyggande arbetet. Vidare så tror jag att vi vuxna måste vara bättre förebilder för 

våra barn. Vi behöver i våran yrkesroll gå ut i skolor och diskutera om värderingar i 

samhället. Alla som jobbar med och mot människor skulle besöka fritidsgårdar, skolor och 
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liknande för att möta ungdomar i deras vardag och skapa en dialog om normer och 

livskvalite i livet. 
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