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Sammanfattning 
Under våren 2013 inträffade upplopp, bränder och stenkastning mot polis och räddningstjänst 
i flera svenska kommuner, bland annat i Örebro. Dessa händelser kan ha gett upphov till ökad 
otrygghet i de berörda bostadsområdena inom kommunerna. För att bättre kunna hantera och 
förebygga problemen etablerades under år 2014 i Örebro kommun arbetssättet EST (Effektiv 
Samordning för Trygghet). En handbok för arbetssättet författades i samarbete med forskare i 
kriminologi vid Örebro universitet. EST bygger på att aktörer såsom polisen, kommunen och 
det kommunala bostadsbolaget, med fler, samarbetar och utarbetar veckovisa gemensamma 
lägesbilder över otrygghetsskapande fenomen för att på ett kunskapsbaserat sätt kunna 
strukturera och samordna insatser mot otrygghet. Genom en sådan process är tanken att 
effektivisera trygghetsarbetet och skapa ett arbetssätt som bygger på samarbete och 
samordning av kunskap från flera olika samhällsaktörer. Målet med arbetssättet är att 
effektivisera det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet för att minska 
otryggheten i det offentliga rummet genom att sätta in tidiga och välanpassade insatser när 
problem håller på att uppstå.    

Trots att de initiala erfarenheterna från de som arbetat enligt EST har varit positiva är 
det viktigt att undersöka om denna bild kan styrkas baserat på faktiska utvärderingar. Det är 
viktigt att insatser som kostar resurser för samhället ordentligt utvärderas för att undersöka om 
de verkligen fungerar. Dessa typer av utvärderingar har blivit allt mer betydelsefulla i takt 
med att samhället har blivit mer komplext och att det ställs högre krav på information kring 
olika insatsers verkan. Därför, tillsammans med det faktum att EST som arbetssätt nu 
anammas av fler och fler svenska kommuner, är det viktigt att utvärdera EST.  

Det övergripande syftet med denna utvärdering var dels att utvärdera hur medarbetare 
inom EST-arbetet i Örebro kommun upplever arbetssättet, dess framgångsfaktorer och 
svårigheter, samt att utvärdera huruvida EST-arbetet har det förväntade sambandet med 
minskning av olika typer av otrygghetsskapande fenomen. Den första hypotesen är att 
medarbetare inom EST förväntas uppleva att EST har gett upphov till ett framgångsrikare 
trygghetsarbete på flera olika sätt. Vi har dock också en hypotes om att man även kommer att 
beskriva ett antal svårigheter och utmaningar med EST. Vidare hade vi en hypotes om att 
insatser som har satts in inom ramen för EST-samarbetet har samband med en mätbar 
minskning av olika typer av indikatorer på otrygghet. 
   Utvärderingens första del fokuserar på hur EST-arbetet upplevs av aktörer som arbetar 
med analys och planering av insatser, samt av personer som hjälper med inrapportering av 
uppgifter till EST:s veckovisa lägesbilder och med insatser/åtgärder. Utvärderingens andra del 
fokuserar på att undersöka samband mellan insatser som har satts in inom ramen för EST och 
den observerade nivån av olika typer av otrygghetsindikatorer såsom skadegörelse, 
otrygghetsskapande samling av personer och annat otrygghetsskapande (t.ex. öppen 
droghandeln, våld och olovlig trafik på cykel- och gångvägar). 
   Utvärderingens resultat stödjer på olika sätt hypotesen att medarbetare inom EST 
förväntas uppleva att arbetssättet har gett upphov till ett framgångsrikare trygghetsarbete men 
så även hypotesen att ett antal svårigheter och utmaningar med EST beskrivs. I intervjuer med 
verksamma professionella inom EST framkommer att arbetssättet upplevs fungera bra mellan 
och inom organisationerna (strukturen/organiseringen). De upplever också att det 
trygghetsfrämjande arbetet i och med EST ökat i produktivitet och kvalitet. EST upplevs även 
bidra till ett mer kunskapsbaserat och effektivt arbetssätt samt att samverkan mellan 
organisationerna kring det trygghetsfrämjande arbetet har stärkts. Bland svårigheterna nämns 
bland annat risk för rollkonflikter, att polisen ännu inte delar statistik över anmälda brott till 
övriga samverkansparter in till det digitala verktyg (EMBRACE) som används, samt att det 
inom ramen för de regelbundna kartläggningarna ännu inte finns system för att mäta 
subjektivt upplevd otrygghet. Avsaknaden av subjektiva trygghetsmätningar inom ramen för 
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EST upplevs försvåra möjligheten att veta om insatserna verkligen har haft det eftersträvade 
utfallet i form av ökad upplevd trygghet i bostadsområdena. 
      Vidare ger utvärderingens resultat delvis stöd för hypotesen om att insatser som har 
satts in inom ramen för EST-samarbetet har samband med en mätbar dämpning och 
minskning av olika typer av indikatorer på minskad otrygghet. Insatser som satts in som ett 
resultat av EST (situationella insatser i form av patrullering, vuxennärvaro, aktiviteter för 
barn- och ungdomar under sommaren, hög polisnärvaro exempelvis via en polisstation i 
området) påvisades ha samband med en mindre negativ utveckling av skadegörelser. Detta 
indikerar att EST och dess insatser kan leda till minskning av skadegörelser, och indikationer 
på dos-responseffekter (dvs. ju mer insatser, desto större indikationer på effekter) påvisades. 
EST och dess insatser påvisades också ha samband med lägre nivåer av rapporter om 
otrygghetsskapande samling av personer. I det ena studerade bostadsområdet fann vi 
indikationer på att det är EST och dess insatser som leder till minskning av antal rapporter om 
otrygghetsskapande samling av personer medan det i det andra studerade bostadsområdet inte 
fanns tydliga sådana indikationer. Resultaten visade också att EST och dess insatser hade 
samband med lägre nivåer, och minskningar av antalet rapporter om annat 
otrygghetsskapande t.ex. öppen droghandel och olovlig trafik på cykel- och gångvägar. 
Indikationer fanns också på att det är EST och dess insatser som leder till denna minskning av 
antalet rapporter om annat otrygghetsskapande, och indikationer på dos-responseffekter 
påvisades angående annat otrygghetsskapande. Avslutningsvis kan sägas att vi också försökte 
undersöka frekvens av incidenter mot anställda för att se om EST-arbetet kan bidra till en 
minskning av den typen av händelser. Det knapphända underlag vi kunde använda för denna 
utvärdering om detta indikerar att så kan vara fallet.  
   Den huvudsakliga slutsatsen av denna utvärdering är att den indikerar att EST är ett 
effektivt arbetssätt, alltså att det kunskapsbaserade arbetssättet, i samverkan, som EST-arbetet 
innebär, verkar vara effektivt, på flera olika sätt. Av utvärderingens resultat indikeras att EST 
är effektivt på så vis att de som arbetar i enlighet med arbetssättet upplever att de numera 
arbetar mer kunskapsbaserat och bättre i samverkan med varandra i brottsförebyggande- och 
trygghetsfrämjande frågor. Resultaten indikerar även att arbetssättet är effektivt på så vis att 
det kan relateras till minskad skadegörelse, otrygghetsskapande samling av personer och 
annat otrygghetsskapande såsom olovlig trafik och öppen droghandeln. Vi fann också 
indikationer på att EST möjligen kan bidra till minskning av incidenter mot anställda. Baserat 
på dessa resultat tillsammans med den tidigare gjorda utvärderingen av EST-liknande 
arbetssätt i sju andra kommuner i Sverige (Hallin, 2018) som också påvisar positiva resultat i 
termer av att de som arbetar med arbetssättet anser att det är effektivt och att det förbättrat 
deras arbete, finns anledning till fortsatta optimism om EST och dess möjliga samband med 
minskad otrygghet. Med stöd av denna utvärderings och tidigare utvärderings resultat skulle 
således EST kunna rekommenderas för fortsatta användning. Det är dock viktigt att poängtera 
att denna utvärdering har flera metodologiska svagheter, till exempel i sin design och sitt 
upplägg, vilket gör att slutsatserna om indikationer på positiva effekter av EST, i viss mån är 
osäkra. Det är också fortfarande oklart huruvida EST har effekter på subjektiv upplevd 
otrygghet, något som inte var möjligt att undersöka inom denna utvärderings tidsramar. I 
denna rapports avslutande del ges ett antal rekommendationer men även råd till framtida 
forskning om EST. 
  Avslutningsvis är det viktigt att notera, i relation till denna utvärderings resultat, att 
situationella insatser såsom patrullering, annan vuxennärvaro och polisnärvaro, inte bidrar till 
att problemen i ett område upphör helt och hållet. Det här är väldigt tydligt i området Vivalla 
som är ett av de bostadsområden som ingår i denna utvärdering. Även om resultatet av denna 
utvärdering visar på tendenser till samband mellan insatser och mindre ökning av och i vissa 
fall minskningar i skadegörelser, otrygghetsskapande samling av personer och annat 
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otrygghetsskapande, så fortsätter dessa problem i Vivalla på en stabil och relativt hög nivå. 
Alltså, trots att det har satts in en mycket hög grad av situationella insatser i Vivalla så 
framkommer inget ordentligt trendbrott vad gäller olika typer av problematik inom 
bostadsområdet. Trots massiva situationella insatser fortsätter till exempel skadegörelserna i 
stor utsträckning. Detta är viktigt att poängtera och utgör en viktig slutsats i relation denna 
utvärderings resultat. Detta kan betyda att man behöver mer av de insatser som redan sätts in, 
eller att dessa insatser behöver genomföras på ett mer effektivt sätt. Det skulle också kunna 
innebära att andra situationella insatser behövs. Men, det kan också betyda att sociala insatser 
är nödvändiga i området, riktade till grupper och individer på olika sätt, för att minska deras 
brottsbenägenhet. Bland invånarna i det aktuella bostadsområdet där mycket situationella 
insatser satts in finns en tydlig överrepresentation av t.ex. låg utbildningsnivå, arbetslöshet 
och trångboddhet. Alla dessa faktorer har stöd i forskning att utgöra riskfaktorer för 
brottslighet. Att verkligen komma åt grundproblematiken i ett socialt utsatt område kräver 
med största sannolikhet en kombination av situationella och genomgripande sociala insatser. 
Även om situationella insatser sannolikt har sin roll (verkar kunna dämpa viss problematik 
och kan möjligen också bidra till mindre upplevd otrygghet), så kan man möjligen anse att det 
är mer av en symtombehandlande insats snarare än behandling av roten till problemet. Ett fullt 
ut effektivt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete ska alltså sannolikt bestå av en 
kombination av sociala och situationella insatser och kanske är det så att EST-arbetssättet kan 
utvecklas och breddas till att även kunna innefatta samarbetsaktörer som kan arbeta med 
sociala insatser. 
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Hur hänvisa till denna rapport? 
 

Fahlgren, A., Hellfeldt, K., & Andershed, H. (2018). Effektiv samordning för trygghet (EST) – 
En utvärdering. Örebro universitet. 
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Förord 
Denna utvärderingar har finansierats av Brottsförebyggande rådet (Brå), Örebro kommun och 
Örebrobostäder AB. Ett stort tack för detta finansiella stöd som helt och hållet möjliggjorde 
denna utvärdering. 

Huvudansvariga för författandet av denna rapport har Anton Fahlgren, Karin Hellfeldt och 
Henrik Andershed vid Örebro universitet varit. Patrik Wallin (Örebro kommun), Tomas 
Ammer (Polisen Örebro), Peter Johansson (Örebrobostäder AB), Fredrik Malm (Polisen 
Örebro) har bidragit på avgörande sätt genom stora ansträngningar utöver det vardagliga EST-
arbetet för att möjliggöra denna utvärdering. Det har handlat om hjälp med att tillhanda olika 
typer av information om insatser, anmälda brott, och inte minst viktiga förslag och 
diskussioner om upplägg av denna utvärdering, etc. Ett stort tack också till alla andra som vi 
intervjuade som en del av denna utvärdering för att ni så förtjänstfullt och generöst delade 
med er av era åsikter och berättelser om EST. 

Stort tack också till Matilda Hansson och Mattias Sjöberg som under delar av detta 
utvärderingsarbete var anställda inom projektet. 

En viktig deklaration här är att detta är en utvärdering av ett arbetssätt, EST, utfört i Örebro 
kommun. Det är också i Örebro kommun som EST har utvecklats och de som där har 
utvecklat EST har alltså deltagit i denna utvärdering. Det digitala verktyg som man idag 
använder inom EST i Örebro kommun (EMBRACE) har grundats och utvecklats av en av de 
personer (Henrik Andershed) som bidragit till framtagandet av denna rapport. Detta innebär 
alltså att det i formell mening finns ett beroendeförhållande mellan oss som utvärderar och det 
vi utvärderar. Som alltid när en utvärdering genomförs så har det dock varit självklart för oss 
att sträva efter största möjliga objektivitet och opartiskhet. Vi har varit öppna för att i denna 
utvärdering påvisa positiva, neutrala och negativa aspekter av EST och det digitala verktyget 
EMBRACE.  

 
Örebro i september 2018 

Anton Fahlgren 
Karin Hellfeldt 
Henrik Andershed 
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Introduktion 
Bakgrund 
Under våren 2013 inträffade upplopp och stenkastning mot polis och räddningstjänst i flera 
svenska kommuner, bland annat i Örebro (Freeman, 25 maj, 2013). Dessa händelser gav 
upphov till ökad otrygghet i de berörda områdena i dessa kommuner (Brottsförebyggande 
rådet, 2016a). För att komma till bukt med problemen etablerades under år 2014 arbetssättet 
EST (Effektiv Samordning för Trygghet, 2016). Arbetssättet bygger på att polisen, 
kommunen och det kommunala bostadsbolaget, med fler, samarbetar och utarbetar veckovisa 
gemensamma lägesbilder över otryggheten och otrygghetsfrämjande fenomen. Genom en 
sådan process är tanken att effektivisera trygghetsarbetet och skapa ett arbetssätt som bygger 
på samarbete och samordning av kunskap från flera olika samhällsaktörer. Målet med 
arbetssättet är att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet för att 
minska otryggheten i det offentliga rummet genom att sätta in tidiga och välanpassade insatser 
när problem håller på att uppstå.    

Trots att de initiala upplevelserna från de som arbetat enligt EST har varit positiva är 
det viktigt att ta reda på om denna bild kan styrkas baserat på faktiska utvärderingar. Det är 
viktigt att insatser som kostar resurser för samhället utvärderas för att undersöka om de 
verkligen fungerar, det vill säga får det utfall med minskad otrygghet som avses. Dessa typer 
av utvärderingar har blivit allt mer betydelsefulla i takt med att samhället har blivit mer 
komplext och att det ställs högre krav på information kring olika insatsers verkan (Sandberg 
& Faugert, 2016). Det är därför viktigt att utvärdera EST. Syftet med denna utvärdering är 
dels att undersöka hur medarbetare inom EST upplever arbetssättet, dess framgångsfaktorer 
och svårigheter, samt om EST-arbetet har det förväntade sambandet med minskning av olika 
typer av otrygghetsskapande fenomen.  
 
Viktiga otrygghetsindikatorer 
Otrygghet kan definieras och mätas på olika sätt. Ett sätt att se på trygghet är att säga att ett 
område med låg nivå av brottslighet är ett tryggt område. Ett annat sätt att se på det är att alla 
människor inte upplever sig trygga i sitt bostadsområde fastän det är låg grad av brottslighet i 
bostadsområdet, och andra människor kan känna sig trygga i områden där det är relativt 
mycket brottslighet.  

Alltså, brottskoncentration behöver inte alltid hänga ihop med subjektiv upplevd 
otrygghet hos människor, men vissa typer av brottslighet och händelser i människors närhet 
kan dock, baserat på teori och forskning, ha någon form av samband med upplevd otrygghet 
(Tilley & Sidebottom, 2017). I handboken för EST (Effektiv Samordning för Trygghet, 2016) 
beskrivs ett antal brott och andra fenomen som kan påverka otryggheten och det är därför 
dessa som regelbundet kartläggs och analyseras i EST:  

 
 

• Skadegörelse: Innefattar sådant som t.ex. krossade glas-/fönsterrutor på 
bostäder, förskolor/skolor eller skadegörelser mot t.ex. bilar, samt klotter.   

• Incident mot anställd: Kan exempelvis vara att en anställd har hindrats från 
att göra sitt jobb och/eller hindrats eller provocerats i sin tjänst.   

• Otrygghetsskapande samling av personer: Inbegriper samlingar av t.ex. 
ungdomar som upplevs som obehagliga eller otrygghetsskapande.  

• Otrygg plats: Platser som upplevs som otrygga på grund av att de t.ex. är 
mörka, ödsliga eller stökiga.   

• Arrangemang/Evenemang: Syftar på 
arrangemang/sammankomster/evenemang som omgivningen kan uppleva som 
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störande men även fungera positivt för tryggheten genom att t.ex. fler 
människor rör sig i området.   

• Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande: Med detta menas t.ex. 
våld, bråk, öppen droghandel, inbrott och olovlig trafik på exempelvis cykel- 
och gångvägar.    

 
Dessa är indikatorer som har visat sig vara viktiga ur ett otrygghetsperspektiv med 
utgångspunkt i tidigare forskning och teorier (Brottsförebyggande rådet, 2003; Hale, 1996; 
Hill & Paynich, 2014; Sandstig, 2010; Tilley & Sidebottom, 2017). 
 
Vad är EST?     
Effektiv Samordning för Trygghet är ett strukturerat arbetssätt eller en metod som innebär ett 
kunskapsbaserat arbetssätt i samverkan (Effektiv Samordning för Trygghet, 2016). 
Arbetssättet EST finns beskrivet i en handbok (Effektiv Samordning för Trygghet, 2016) och 
har utvecklats av Lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, och Örebro bostäder AB 
(ÖBO), i samarbete med forskare i kriminologi vid Örebro universitet. Idén är att på ett 
kunskapsbaserat sätt strukturera och samordna insatser mot otrygghet med fokus primärt på 
det situationella brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet med EST är att 
minska otrygghetsskapande händelser, processer och platser och på så vis minska människors 
subjektiva upplevda otrygghet genom brottspreventiva och trygghetsfrämjande insatser när 
problem uppstår eller innan de uppstår. 

Samordning. Själva samordningen, dvs. den konkreta samverkan, är helt central i 
arbetsmetoden och består av att polisen, kommunen och det kommunala bostadsbolaget och 
andra kommunala fastighetsbolag konkret och löpande samverkar, och varje vecka arbetar 
fram en gemensam lägesbild över otrygghet i mer eller mindre avgränsade geografiska 
områden. Utifrån den gemensamma identifierade lägesbilden samordnar aktörerna sedan sina 
insatser med syfte att minska otryggheten den kommande veckan. Vilka aktörer som ingår 
kan variera efter behov och hur EST organiseras inom olika kommuner.  

Kunskapsbaserat arbete. I EST strävas efter att arbeta enligt ett problemorienterat perspektiv, 
även kallat kunskapsbaserad brottsprevention. Kunskapsbaserad brottsprevention förespråkas 
av Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges kommuner och landsting (SKL), inte minst 
Polismyndigheten (Brottsförebyggande rådet, 1999; Brottsförebyggande rådet, SKL, 
Polismyndigheten, 2016) samt av Svenska regeringen i deras nationella brottsförebyggande 
program ”Tillsammans mot brott” (Regeringens skrivelse, 2017). I Figur 1 visas de olika 
stegen i den kunskapsbaserade processen som EST strävar att arbeta efter.  
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Figur 1. Processen som innebär kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande 
arbete och som man i EST strävar att arbeta efter. 

 
De olika stegen i EST:s kunskapsbaserade arbetsprocess innebär följande:  

(i) Kartläggning/Informationsinsamling, dvs. skapande av en samlad/gemensam 
lägesbild. Varje vecka samlar de olika aktörerna på ett strukturerat sätt in 
information om olika indikatorer på otrygghet. Informationen sparas för att 
möjliggöra uppföljning och jämförelse över tid. Indikatorerna innefattar olika 
tecken på social och fysisk oordning samt otrygghet. Dessa inkluderar 
skadegörelse, incident mot anställd, otrygghetsskapande samling av personer, 
otrygg plats, arrangemang och annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande 
såsom våld, öppen droghandel, olovlig trafik på cykel- och gångvägar, etc. 
Informationen samlas in på ett strukturerat sätt med hjälp av ett digitalt verktyg (se 
nedan om EMBRACE) från ett antal olika personer/informanter som är 
verksamma inom EST, t.ex. personal inom kommunen och personal i de 
kommunala fastighets- och bostadsföretagen. Informationen studeras vid 
veckomöten där en samlad gemensam veckolägesbild vad gäller 
otrygghetsindikationer tas fram. Polisen bidrar med relevanta information om 
otrygghetsskapande indikatorer (t.ex. anmälda brott/ordningsstörningar). Den 
information som delas av polisen innehåller inte sekretessinformation eller 
känsliga personuppgifter och kan således delas med de andra aktörerna.   

(ii) Analys. Detta sker vid veckomöten med framförallt vid de så kallade 
kvartalsuppföljningarna/kvartalsanalyserna inom EST-arbetet. I analysen riktas 
fokus mot sammanhanget där den otrygghetsskapande händelsen har uppstått och 
vilka de bakomliggande orsakerna till de otrygghetsskapande händelserna kan 
vara. Baserat på dessa vecko- och kvartalsuppföljningar görs en textuell 
dokumentation/sammanställning av aktuell problematik i de olika aktuella 
områdena man fokuserar arbetet till.  

(iii) Insatser. EST-arbetssättet inriktar sig i sitt nuvarande utförande primärt på 
situationellt brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och åtgärder. Hela 
tanken med arbetssättet är att insatserna ska anpassas efter den samlade 

1.
Kartläggning

2.
Analys

3.
Insatser

4.
Uppföljning

5. 
Återkoppling
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lägesbilden samt de potentiella bakomliggande orsaker som identifierats i de 
analyser som görs. De olika aktörerna som finns med ska sedan på ett samordnat, 
strukturerat och effektivt sätt så långt som möjligt använda sina befintliga resurser 
för att planera insatser som syftar till att minska otryggheten och 
otrygghetsskapande fenomen. 

(iv) Uppföljning. Inför och på de så kallade kvartalsuppföljningarna/kvartalsanalyserna 
dokumenteras vilka insatser som satts in under det senaste kvartalet. De 
dokumenterade insatserna sätts sedan i relation till problemutvecklingen i området 
med syfte att bedöma vilka insatser som verkar ha varit verksamma och vilka som 
har varit mindre framgångsrika i att nå det önskvärda utfallet. 

(v)  Återkoppling. EST-gruppen delar den gemensamt framtagna veckolägesbilden till 
många olika aktörer. Dels sprids den till personal på ÖBO, Örebro kommun samt 
inom polismyndigheten, men även till andra aktörer såsom t.ex. räddningstjänst 
och politiker.   

 
Informationsinsamling EST. För att kunna göra regelbundna kartläggningar som är 
tillförlitliga, alltså för att kunna skapa gemensamma lägesbilder varje vecka är det viktigt att 
de som arbetar inom ramen för EST har tillgång till effektiva sätt att göra detta. Polisen delar 
varje vecka med sig av en sammanställning av anmälda brott, ordningsstörningar och annan 
relevant information till den gemensamma veckolägesbilden. Informationen som delas från 
polisen till övriga aktörer har då genomgått en ”filtrering” av polisen så att ingen 
sekretessinformation eller känsliga personuppgifter delas med de andra aktörerna inom EST. 
Man har under de senaste tre åren inom Örebros EST-arbete samlat in information på olika 
sätt. I början användes en checklista med hjälp av Excel-dokument, för att sedan gå vidare till 
mer avancerade webbaserade frågeformulär men tidigt upptäcktes brister och begränsningar i 
dessa sätt att kartlägga och dela information. Sedan september 2016 används därför istället ett 
digitalt verktyg, EMBRACE som är utvecklat för att ge stöd precis för den typ av 
kunskapsbaserad process som eftersträvas i EST, dvs. att möjligheten att kunna kartlägga, 
analysera och följa upp insatser. Med hjälp av det digitala verktyget kan verksamheterna alltså 
rapportera in händelser, via dator, surfplatta eller smartphone. Formuläret som fylls i fungerar 
som en checklista där alla de saker man vill ha in rapporter om inom EST steg för steg gås 
igenom. Den som rapporterar in blir påkallad att säga ”Ja” eller ”Nej” angående samtliga 
saker man vill ha rapporter om och om man har en händelse att rapportera så rapporterar man 
adress och exakt position på karta, uppskattad tidpunkt för händelsen, m.m.  
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Figur 2. Information lämnas in via EMBRACE IQ (Input Questionnaire) via dator, surfplatta 
eller smartphone och informationen lagras och syns sen i kartläggnings- och analysverktyget 
EMBRACE Insight. 
 
 
Inom EST-arbetet rapportar t.ex. bovärdar från bostads-/fastighetsbolagen och kommunala 
aktörer in vad som har hänt och vad som observerats i det område de verkar i. Dessa 
rapportörer uppger vid inrapportering exakt var och när det inrapporterade har skett.  Denna 
information markeras sedan automatiskt ut på en digital kartbild i EMBRACE Insight och 
diagram visas också där vilka tidpunkter och veckodagar som har mest koncentration av 
händelser. I det digitala verktyget ges alltså stöd i att se var och när inom ett område det finns 
koncentrationer av olika typer av otrygghetsskapande händelser såsom exempelvis 
otrygghetsskapande samling av personer eller skadegörelser. EMBRACE ger alltså också stöd 
i att identifiera så kallade hot-spots eller oroshärdar (se nedan) samt vilka tider på dygnet 
dessa platser eller stråk är problematiska (så kallade hot-times). Viktigt att poängtera är att all 
information från alla inrapporterande verksamheter lagras och visas i EMBRACE. Här skapas 
alltså en gemensam lägesbild. Alla verksamheter som deltar i EST kan logga in i det digitala 
verktyget och ta del av uppgifterna där, dvs. även polisen, trots att polisen än så länge inte 
rapporterar in information till verktyget. Via så kallade ”filter”/kryssrutor kan användaren 
välja att endast studera/visa den information som inkommit från den egna organisationen 
(eller någon annan organisation) eller endast studera t.ex. statistiken för skadegörelse i ett 
visst område eller jämföra områden med varandra, etc.  

Informationen som samlas in inom EST-arbetet är endast fokuserat på händelser och 
potentiellt otrygghetsskapande processer och alltså inte fokuserat på att registrera information 
om personer eller fokuserat på sökandet efter gärningspersoner. Enligt en laglighetsprövning 
av EST/EMBRACE är detta en viktig skiljelinje eftersom det finns verksamheter som 
registrerar uppgifter och tar del av uppgifter inom ramen för EST som inte är myndigheter 
(Nymark, 2017).  

Varje onsdag eftermiddag är det inom EST-arbetet deadline för inrapportering av vad 
som skett den senaste veckan och på torsdagen finns den senast veckans information från 
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samtliga aktörer i EST-arbetet samlat och synligt i det digitala verktyget. Det gör att de olika 
EST-aktörerna kan studera den tillagda informationen på det veckomöte man har varje 
torsdag för att analysera den aktuella gemensamma lägesbilden och för att göra en gemensam 
samordnad prioritering av insatser inför kommande helg och vecka.   
 
Insatser. EST-arbetet fokuserar hela tiden primärt på tre så kallade prioriterade geografiska 
områden inom kommunen där det finns indikationer på att otryggheten är särskilt hög. En del 
av EST-arbetet är alltså att göra denna prioritering av ett mindre antal områden som man 
fokuserar mer på än andra områden vad gäller analys och insatser. Vilka dessa tre prioriterade 
områdena ska vara under det nästföljande kvartalet beslutas om på kvartalsuppföljnings-
/analysmötena. Beslutet om vilka områden som ska prioriteras baseras på de kartläggningar 
som genomförs veckovis och man studerar hur det sett ut senaste kvartalet och kvartalen. De 
tre områden med mest problem/accelererande problem, eller mest allvarliga problem, väljs ut 
som de tre prioriterade områdena. Alltså innebär detta att det kan röra sig om olika områden 
för olika kvartal. Ett av områdena i Örebro kommun (som denna utvärdering fokuserar) som 
hela tiden sedan starten av EST i Örebro kommun varit ett prioriterat område i EST-arbetet är 
Vivalla. Andra områden som varit prioriterade under de senaste åren i Örebro kommun är 
Varberga och Oxhagen.  
    Insatser inom ramen för EST har, som tidigare nämnts, syftet att minska otrygghet, att 
främja trygghet, och EST-arbetet har hittills varit primärt inriktat på situationella orsaker och 
därmed situationella insatser. I de områden som varit prioriterade i EST har flera olika typer 
av insatser satts in på grund av indikationer på hög otrygghet via rapporter om 
otrygghetsskapande händelser så som exempelvis skadegörelse mot bostäder (fönsterrutor till 
lägenheter som krossas med sten eller andra objekt) eller annat otrygghetsskapande såsom 
indikationer på öppen droghandel, olovlig trafik på cykel- och gångvägar, våld, etc, men 
också otrygghetsskapande samlingar av personer (t.ex. ungdomar som samlas i 
trappuppgångar, källarutrymmen eller på förskole- och skolgårdar), eller incidenter mot 
anställda i området såsom hot eller våld. Insatserna inom ramen för EST i Örebro kommun 
har i regel bestått av ökad vuxennärvaro, dvs. ökad närvaro av olika typer av kapabla väktare, 
typiskt via fotpatrullering i hela eller i delar av det aktuella området. Denna närvaro av vuxna 
har bestått både av professionella (poliser, väktare) men också av att man i området anlitat 
vuxna boende i området att patrullera i trygghetsskapande syfte. Idén med denna typ av 
insatser har dels varit att öka känslan av upptäcktsrisk för potentiella gärningspersoner av 
gärningar som visat sig vara vanliga i de aktuella områdena såsom skadegörelse, öppen 
droghandel, otrygghetsskapande samlingar av personer, olovlig trafik på cykel- och 
gångvägar, och alltså på så sätt minska dessa gärningar, också med tanken att detta också kan 
påverka den subjektiva upplevda tryggheten i det aktuella området. Idén med dessa insatser 
har också varit att de patrullerande personerna ska kunna bidra till trygghet och positiv 
stämning i de situationer som man via sin patrullering befinner sig och på sätt möjligen också 
bidra till en mer positiv och tryggare bild av hela det aktuella området. Idén har varit att de 
patrullerande personerna ska interagera på positiva sätt med de man under patrullering möter 
och på så sätt exempelvis kunna lugna ner situationer, skingra negativa samlingar av personer, 
etc.      

EST-arbetet i Örebro kommun, med sitt systematiska kartläggningsarbete varje vecka, 
möjliggör som sagt identifikation och analys av vilka platser eller stråk inom ett område, och 
tidpunkter, som har särskilt hög koncentration av potentiellt otrygghetsskapande händelser. 
Det skapar förutsättningar för att rikta insatser till specifika drabbade platser, stråk och tider 
inom det aktuella området. Den här typen av insatser, när den utförs av poliser, kallas ofta för 
hot-spot policing och syftar till att polisens resurser fokuseras till de platser där det 
förekommer mycket brott och/eller där otryggheten är hög (Braga, Papachristos, & Hureau, 
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2014).  En metaanalys (översikt och sammanställning av befintlig forskning) har påvisat små 
men positiva och signifikanta resultat av den typen av insatser. Man såg också så kallade 
spridningseffekter i form av att områden nära insatsområdet också hade fått en minskad nivå 
av brottslighet (Braga, Papachristos, & Hureau, 2014). Detta indikerar att situationella insatser 
i form av vuxennärvaro/kapabla väktare kan vara en framgångsrik brottsförebyggande och 
möjligen också trygghetsskapande strategi. Denna strategi har ofta tillämpats inom ramen för 
EST-baserade insatser i Örebro kommun, särskilt sedan man började få tydliga digitala 
kartbilder över koncentrationer av händelser. Detta började man alltså göra i september 2016 
men mer fullt ut av majoriteten av verksamheterna inom EST från början av 2017. Från 
början av år 2017 och framåt har man alltså i EST-arbetet i Örebro kommun ofta strävat efter 
att rikta insatser till de platser och stråk inom det aktuella bostadsområdet som under den 
senast tiden haft högst koncentration av händelser inom det aktuella området.  
 

Fokus på bland annat skadegörelse. Skadegörelse har under flera år varit ett mycket frekvent 
och återkommande problem i Vivalla, även i området Baronbackarna, men inte lika frekvent 
där som i Vivalla. Därför har man inom EST-arbetet i Örebro kommun gjort en utförlig 
orsaksanalys av potentiella orsaker till skadegörelsen i Vivalla, som typiskt handlat om 
krossade fönsterrutor på bostäder (lägenheter) i området. Det absolut vanligaste 
tillvägagångssättet är att stenar eller andra objekt kastas på fönsterrutor till lägenheter eller till 
den gemensamma entrédörren till lägenhetsfastigheten. En absolut majoritet av 
skadegörelserna i Vivalla är just denna typ av skadegörelse. I viss mån förekommer också 
exempelvis klotter, småbränder och bilbränder. Krossade rutor på lägenheter kan vara en typ 
av skadegörelse som kan bidra till mycket subjektiv upplevd otrygghet bland de boende. Att 
få sin ruta krossad kan exempelvis väcka tankar och spekulationer om man är särskilt utsatt 
för hot eller trakasserier, och det kan vara svårt att förklara för barn och ungdomar och det 
alltså skapa mycket osäkerhet och otrygghet. Därför har man ansett inom EST i Örebro 
kommun att detta har varit ett särskilt prioriterat problem, allså en problembild man vill jobba 
med speciellt och fokuserat och därför också prioritera tid för en orsaksanalys om denna 
problembild. I orsaksanalysen av skadegörelserna i Vivalla kom man bland annat fram till 
orsakshypoteser som handlar om; låg upptäcktsrisk, låg informell och formell social kontroll, 
och brist på alternativa meningsfulla sysselsättningar. Utifrån denna analys har man under år 
2017 satsat mycket på situationella insatser med just denna riktning i Vivalla inom ramen för 
EST-arbetet.  

Fokus för insatser i Vivalla har dock inte endast varit på att minska skadegörelse utan 
även exempelvis på inkommande rapporter om återkommande problem med öppen 
droghandel och olovlig trafik på exempelvis cykel- och gångvägar (bilar som kör på cykel- 
och gångvägar och mopder som körs i höga hastigheter). Dessa saker har exempelvis varit 
fokus för polisens medborgarlöften i Vivalla. 

Förutom ovanstående har man även i Vivalla fokuserat på positivt relationsbyggande 
med invånarna genom att polisen via sin polisstation i Vivalla har en närhet och hög närvaro 
med uppdraget att arbeta både relationsbyggande och gränssättande, men också att man på 
olika sätt med värdar och patrullerande vuxna och väktare vill interagera på positiva sätt med 
de boende i området. 
  

Tidigare utvärdering av EST 
Det har redan gjorts en utvärdering av EST. Med start hösten 2016 och fram till januari 2018 
bedrev Brå ett projekt om lokal samverkan för trygghets- och brottsförebyggande arbete i 
socialt utsatta områden med sju deltagande kommuner: Borlänge, Borås, Botkyrka, Malmö, 
Norrköping, Sollentuna och Växjö. Syftet med projektet var att testa och utveckla en lokalt 
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förankrad arbetsmetodik (organisationsstruktur och arbetssätt) som skulle kunna fungera i det 
vardagliga linjearbetet och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt mer 
kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Arbetsmetodiken skulle 
testas i de deltagande kommunernas socialt utsatta områden och EST var det arbetssätt man 
framförallt introducerades till och började jobba enligt, med viss lokal anpassning och 
variation i de olika kommunerna, och med olika hög grad av struktur och systematik. Precis 
som i Örebro kommuns EST-arbete var det också i dessa sju andra kommuner de tre 
huvudparterna kommun, polis och fastighets-/bostadsföretag som vanligtvis utgjorde kärnan i 
samverkansarbetet. 

En processutvärdering utfördes av dessa sju kommuners arbete (Hallin, 2018). 
Utvärderingen baserades på ett antal uppföljningar av arbetet genom tre besök i respektive 
kommun samt enskilda samtal med deltagare samt en enkätundersökning till de deltagande 
professionella i de sju kommunerna i slutet av projekttiden.  

Resultaten av denna processutvärdering (som alltså inte studerade faktiska utfall i 
termer av minskad kriminalitet eller minskad otrygghet utan snarare hur man organisatoriskt 
ansåg att EST fungerade) visade att alla sju kommuner under projektet, som innebar att börja 
arbete enligt EST, insåg behovet av ökad systematik och struktur i det brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbetet. De såg nu att de har saknat överblick och gemensam organisation. 
Samtliga sju kommuner ansåg att EST svarade upp mot dessa behov och samtliga sju 
kommuner ställde sig positiva till EST-arbetssättet. Enligt utvärderingen kom samtliga sju 
kommuner långt, under det år som projektet fortlöpte, med att implementera EST lokalt i de 
respektive kommunerna och arbetssättet har enligt kommunerna bidragit till att systematisera, 
strukturera och utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Alla uttalade 
stark motivation för att samverka, hitta struktur, och ett gemensamt arbetssätt. Utvärderingen 
kom också fram till att även om kärnkomponenterna i EST är de samma, visar erfarenheterna 
i projektet att EST är flexibel och anpassningsbar till lokala förutsättningar. Skillnader mellan 
kommuner har till exempel varit att vissa förlagt arbetssättet till en direkt operativ nivå, 
medan andra arbetar mer strategiskt. Roller och funktioner kan också variera där exempelvis 
sammanställning av information görs antingen av kommunpolis eller kommunrepresentant. På 
frågan om varför de sju kommunerna ansåg det som en bra idé att arbeta enligt EST svarade 
man att (Hallin, 2018):  

 
1) Arbetssättet är strukturerat och tidseffektivt. Det kräver inte merarbete utan kan 

istället vara arbetsbesparande genom att andra samverkansmöten kan tas bort.  
2) Spelregler och ramar för arbetet är klara och tydliga.  
3) Metodiken är flexibel och arbetet kan börja i liten skala.  
4) Samlad lägesbild ger effektivare samordning mellan aktörer. Styrkan är att man 

kommer överens om hur en situation är och vad som behöver göras.  
5) Det integrerar händelseinriktat och långsiktigt brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete samt kan enkelt omsättas i direkta åtgärder.  
6) Dokumentation är en styrka i sig. Den hjälper organisationerna att samla in och ge 

vederhäftig information för att bl.a. stävja ryktesspridning.  
7) Metodiken är nätverksskapande, tydliggör ansvar och bidrar till effektivare 

kontaktvägar.  
8) Metodiken integrerar situationell och social prevention (detta har dock hittills inte 

varit fallet i Örebro kommun där fokus varit primärt på situationella insatser). Flera 
kommuner noterar dock också att det krävs engagemang och mandat från deltagande 
organisationers representanter och att nyckelfaktorer är engagemang, förståelse, 
mandat och tillit mellan organisationer. 
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Denna utvärderings syfte och hypoteser 
Det övergripande syftet med denna utvärdering är dels att utvärdera hur medarbetare inom 
EST-arbetet i Örebro kommun upplever arbetssättet, dess framgångsfaktorer och svårigheter, 
samt att utvärdera om EST-arbetet har det förväntade sambandet med minskning av olika 
typer av otrygghetsskapande fenomen. Den första hypotesen är att medarbetare inom EST 
förväntas uppleva att EST har gett upphov till ett framgångsrikare trygghetsarbete på flera 
olika sätt. Vi har dock också en hypotes om att man även kommer att beskriva ett antal 
svårigheter och utmaningar med EST. Vidare har vi en hypotes om att insatser som har satts 
in inom ramen för EST-samarbetet har samband med en mätbar minskning av olika typer av 
indikatorer på otrygghet. 

Metod 
 

Denna utvärdering av EST i Örebro kommun har granskats och godkänts av forskningsetisk 
kommitté (Dnr: 2017/413). Utvärderingens första del fokuserar på hur EST-arbetet upplevs av 
aktörer som arbetar med analys och planering av insatser, samt med personer som hjälper med 
inrapportering av uppgifter i EMBRACE IQ och med insatser/åtgärder. Utvärderingens andra 
del fokuserar på att undersöka samband mellan insatser som har satts in och den observerade 
nivån av olika typer av otrygghetsindikatorer. För att undersöka nivån av olika typer av 
otrygghetsindikatorer har i huvudsak två olika datakällor använts. Den ena källan är 
polisanmäld skadegörelse. Den andra källan är data om otrygghetsskapande händelser som 
finns rapporterade inom ramen för EST-arbetet i Örebro kommun till det digitala verktyget 
EMBRACE under 2017. I utvärderingen redovisas indikatorerna Otrygghetsskapande samling 
av personer samt Annat otrygghetsskapande (t ex. olovlig trafik, öppen droghandel, etc.) från 
EMBRACE.  

För att utvärdera om EST-arbetssättet har ett haft samband med minskning av 
otrygghetskapande fenomen har ett prioriterat område (Vivalla) inom EST i Örebro kommun 
valts som insatsområde, och ett område som inte har varit prioriterat (Baronbackarna) använts 
som ett jämförelseområde. Vivalla och Baronbackarna har valts eftersom det med säkerhet har 
implementerats fler och mer insatser som ett resultat av EST-arbetssättet under 2017 i Vivalla 
än i Baronbackarna, samt att områdena delvis liknar varandra ifråga om demografiska 
egenskaper. Deskriptiv statistik om dessa områden finns beskrivet i Tabell 1.  
 

 
Tabell 1 
Folkmängd, antal (andel) med utländsk bakgrund, antal (andel) arbetslösa samt medelålder 
för olika delområden och hela Örebro 2017 
Område Folkmängd Utländsk 

bakgrund (%)a 
Arbetslösa (%)b Medelålder 

(2015) 
Vivalla      7401    6106 (83%)   555 (13.8%)   28,6 
Baronbackarna      2157    1330 (62%)   110   (7.6%)   33,7 
Örebro kommun 150 291 36 768 (25%) 2648      (3%)   39,7 

a Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. b 18-64 år.   
Källa: Örebro kommuns statistikdatabas.  
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Som kan observeras i Tabell 1 är folkmängden i Vivalla högre än i Baronbackarna. Detta är 
inte förvånande eftersom antalet bostäder är fler i Vivalla och att Vivalla rent geografiskt är 
ett större område än Baronbackarna (Örebro kommuns statistikdatabas, april, 2018). Vivalla 
har även högre andel boende med utländsk bakgrund, högre andel arbetslösa och en lägre 
medelålder än Baronbackarna. Båda dessa områden som ingår i utvärderingen har dock en 
högre andel boende med utländsk bakgrund, arbetslösa samt en lägre medelålder jämfört med 
hela Örebro kommun. Detta är faktorer som i tidigare forskning har visat sig vara associerade 
med brottslighet och lagöverträdelser (Brottsförebyggande rådet, 2005; Edmark, 2002; 
Moffitt, 1993; Phillips, Votey, & Maxwell, 1972; Sarnecki, 2015).  
 
Intervjuer med personer som arbetar inom EST  
Denna utvärdering avsåg bland annat att undersöka om medarbetare inom EST upplever att 
EST har gett upphov till ett framgångsrikare trygghetsarbete men även att undersöka vilka 
främjande och försvårande faktorer som olika aktörer upplever att det finns med att arbeta 
med EST. För att undersöka detta genomfördes utöver den kvantitativa datainsamlingen även 
intervjuer med ett antal personer som har erfarenhet av att arbeta med EST-arbetssättet. För 
att få en uppfattning om hur EST-arbetet har fungerat är det värdefullt att få höra vad de 
personer som arbetar med metoden har för erfarenheter och upplevelser av arbetssättet. 
Intervjumaterialet som utgör så kallad kvalitativ data är ett viktigt komplement till det 
kvantitativa/statistiska underlaget, i och med att det ger möjlighet att fånga erfarenheter och 
upplevelser hos en utvald grupp av individer (Silverman, 2014). På grund av att resultatet i 
form av en eventuell minskning av otryggheten beror på flera faktorer utöver vilket arbetssätt 
som föreskrivs av EST:s, till exempel hur väl arbetssättet har implementerats och vilka 
svårigheter arbetssättet eventuellt medför, är det därför betydelsefullt att även undersöka om 
de personer som har arbetat inom EST upplever sådana aspekter.  

Totalt genomfördes under december 2017 nio stycken intervjuer med personer som 
arbetar med och är särskilt insatta i EST-arbetssättet i Örebro kommun. Intervjuerna 
inkluderade personer som arbetar med analys och planering av insatser inom EST samt 
individer (rapportörer) som är involverade i att lämna information via EMBRACE IQ och 
som också kan vara involverade i det operativa insatsarbetet ute i praktik. Urvalet till 
intervjuerna bestod av representanter från de organisationer som i Örebro kommun primärt 
varit involverade i arbetet med EST; det kommunala bostadsbolaget Örebro Bostäder AB 
(ÖBO) som äger stora delar av bostadsbestånden i Vivalla och Baronbackarna, Västerporten 
Fastigheter - ett dotterbolag till ÖBO med verksamhet i Vivalla, Futurum - förvaltare av 
kommunala förskolor och skolor, samt Örebroporten- förvaltare av kommunalägda lokaler. 
Följande intervjuades: Säkerhetsansvarig, två Distriktschefer, en Distriktskoordinator och en 
Bovärd från kommunala bostadsbolaget ÖBO. En förvaltningskoordinator från Västerporten, 
en förvaltingsadministratör från Örebroporten och en från Futurum, en 
Planerare/Brottsförebyggande strateg på Örebro kommun och en kommunpolis i Örebro. I den 
här urvalsgruppen finns representanter från samtliga aktörer som primärt är verksamma inom 
EST i Örebro kommun, med en överpresentation av representanter från olika fastighetsbolag. 
Att fördelningen i urvalet ser ut på det sättet förklaras bland annat av att flertalet 
fastighetsbolag finns representerade inom EST-gruppen i Örebro och att representanter från 
samtliga av dessa därför bör intervjuas. Fastighetsbolagen och personal från olika nivåer inom 
dem utgör även viktiga aktörer inom EST Örebro då de både är aktiva i att verkställa insatser 
men även rapportera in uppgifter inför de veckovisa lägesrapportmötena. Därför utgjorde de 
en större del av urvalsgruppen till intervjuerna.    

Intervjuerna var semistrukturerade och berörde i huvudsak två teman. För det första hur 
intervjupersonerna upplevt att arbetet med EST fungerat som arbetssätt samt hur arbetssättet 
eventuellt har förbättrat det brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet på lokal nivå.   
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Exempel på intervjufrågor var; Vad betyder EST-arbetet för din organisations samverkan med 
andra organisationer som också har intresse av att minska otrygghet? Vad är din uppfattning 
om EST-arbetets effektivitet som helhet och i samverkan – dvs. har arbetssättet faktiska 
effekter på det som är tänkt att ha effekter på tror du? Dvs. leder arbetet till mindre otrygghet? 
Om ja, hur tänker du att detta går till – varför är det så? Om nej, varför inte? Intervjuerna 
genomfördes i december 2017. Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 45 minuter och ingen 
ersättning gavs till deltagarna.  
          Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan, det vill säga tal omsattes till text 
utan omskrivningar. Materialet från intervjuerna analyserades sedan med hjälp av så kallad 
tematisk analys (Silverman, 2014). Det innebär att intervjusvaren läses igenom och med 
grund i frågeställningar/hypoteser identifieras mönster i materialet som kan sägas utgöra olika 
koder. Koder som sedan besvarar eller relaterar till ett gemensamt område kategoriseras sedan 
samman till ett tema. Identifikationen av tema och koder utgick från en deduktiv ansats, det 
vill säga, hypoteserna i denna utvärdering som rörde vilka främjande och försvårande faktorer 
som EST-aktörer upplever med EST var styrande vid genomläsning av materialet. I 
intervjuerna söktes således efter beskrivningar som kan relateras till hur EST upplevs har gett 
upphov till ett mer framgångsrikt trygghetsarbete men även vilka svårigheter och utmaningar 
som olika aktörer upplever att det finns med att arbeta med EST. För att öka tillförlitligheten 
vid analysering av materialet identifierades koder och teman av två av denna rapports 
författare oberoende av varandra i första steget (Silverman, 2014). Därefter jämfördes koder 
och teman med varandra och eventuella motstridiga resultat diskuterades mellan de två 
författarna för att sedan nå konsensus. 
 
Dokumentation av insatser 
I den här utvärderingen används dokumentation av insatser som erhållits från Örebro 
kommun, fastighetsbolaget ÖBO, samt från polisen. Under hela året 2017 har det 
dokumenterats vilka insatser som har implementerats inom ramen för EST-arbetet med hjälp 
av en specifik mall. Mallen består av ett Exceldokument med fasta alternativ för vad som ska 
fyllas i. Dokumentet är utformat utifrån EST-veckor, torsdag till onsdag, detta eftersom det är 
på torsdagar den gemensamma lägesbilden utformas. I dokumentet framkommer om det är 
Örebro kommun, ÖBO, Västerporten, eller en förening i området som ansvarat för insatsen, 
det framkommer i vilket område insatsen har genomförts samt vilken typ insats t.ex; 
nattvandring. I dokumentationen framkommer även vad uppdraget har varit. Ett exempel kan 
vara att söka upp ungdomar och verka relationsbyggande och därmed verka mot 
otrygghetsskapande samling av personer. I dokumentationen specificeras även vilken 
veckodag/dagar och mellan vilka klockslag insatsen har genomförts. Totala antalet timmar 
den specifika aktören varit närvarande i området/på platsen dokumenteras också. 
Dokumentation av insatser har även erhållits från polisen i form av ett Exceldokument.  
Polisens insatstimmar är framtaget efter registrerad närvaro i Vivalla och Baronbackarna i 
deras händelserapportssystem under 2017. I dokumentet framkommer i vilket område polisen 
har närvarat, i vilket syfte samt antalet timmar. I denna utvärdering presenteras endast 
polisnärvaro med syftet att jobba med polisens medborgarlöften eller med annan operativ 
verksamhet med uppdraget att jobba efter den lokala problembilden. Vid tillfällen då det 
registrerats polisnärvaro i flera områden samtidigt har en uppskattad tid tagits fram för Vivalla 
och Baronbackarna. Har det t.ex. registrerats fyra timmar i Vivalla och Varberga, har det i 
denna utvärdering räknats som två timmar i Vivalla. Det ska betonas att polisens 
händelsestyrda ingripandeverksamhet inte är inkluderat i antalet insatstimmar. 
 
    
 . 
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Anmälda brott: Skadegörelse     
För att undersöka förekomsten av anmälda skadegörelser i Vivalla och Baronbackarna har 
polisens geografiska system Hobit och polisens system Status använts. I denna utvärdering 
inkluderas sju stycken brottskoder; Skadegörelse mot motorfordon (ej brand), annan 
skadegörelse (ej klotter), mot stat, kommun, landsting (ej klotter), klotter mot kollektiv trafik, 
övrigt klotter, genom brand (ej på motorfordon) samt bilbrand eller på annat motorfordon. 
Den polisanmälda skadegörelsen för hela Örebro kommun har hämtats från Brås hemsida 
(www.bra.se). För att kunna jämföra utvecklingen av skadegörelse i Vivalla och 
Baronbackarna med Örebro kommun som helhet togs även relevant statistik fram över 
anmälda brott för hela kommunen. Från Örebro kommuns värden exkluderades dock de 
områden som är av särskilt fokus i denna utvärdering, dvs. Vivalla och Baronbackarna. När 
statistik över anmälda brott skadegörelse presenteras för Örebro kommun som helhet är 
således inte Vivalla och Baronbackarnas anmälda skadegörelser inkluderade. 

 
Otrygghetsskapande samling av personer och annat otrygghetsskapande  
Sedan i september 2016 har EST-rapporteringen skett via det digitala verktyget EMBRACE 
men från början av 2017 mer fullt ut. Det kommunala bostadsbolaget ÖBO var först med att 
rapportera in händelser till EMBRACE men följdes snart av flera andra kommunala 
fastighetsbolag såsom Västerporten Fastigheter, ett dotterbolag till ÖBO med verksamhet i 
Vivalla, Futurum, förvaltare av kommunala förskolor och skolor samt Örebroporten. I slutet 
av 2016 började även kommunen (Örebro kommun) att rapportera in händelser via 
EMBRACE. Aktörerna som rapporterar in till EMBRACE arbetar ofta i området och känner 
därför väl till vad som händer där. .   
          Under 2017 rapporterades sammanlagt 634 stycken otrygghetsskapande indikatorer i 
Vivalla och Baronbackarna in i EMBRACE. Av dessa var 608 stycken antingen inrapporterad 
skadegörelse, otrygghetsskapande samling av personer eller annat otrygghetsskapande. 
Eftersom en klar majoritet av inrapporterade händelser har varit koncentrerade till tre 
otrygghetsindikatorer i Vivalla och Baronbackarna presenteras endast dessa i utvärderingen. I 
Vivalla var majoriteten var dessa skadegörelser (222 st), följt av annat otrygghetsskapande 
(123 st) och otrygghetsskapande samling av personer (89 st). I Baronbackarna rapporterades 
en förhållandevis jämn fördelning mellan indikatorerna; annat otrygghetsskapande (64 st), 
otrygghetskapande samling av personer (59 st) samt skadegörelse (51 st).  
 
Polisanmäld Skadegörelse och inrapporterad skadegörelse i EMBRACE 
Efter en jämförelse mellan polisanmälda skadegörelser och inrapporterade skadegörelser i 
EMBRACE i Vivalla och Baronbackarna  upptäcktes en högre samstämmighet i Vivalla. 
Under 2017 rapporterades 222 skadegörelser i Vivalla in till EMBRACE. Polisen mottog 
under samma år 208 stycken polisanmälningar för skadegörelse. I Baronbackarna 
rapporterades 51 stycken skadegörelser in i EMBRACE under samma år medan det 
polisanmäldes 86 stycken. Det finns många möjliga orsaker till differensen mellan 
rapporterad skadegörelse i EMBRACE och polisanmäld skadegörelse, samt skillnaderna i 
samstämmighet mellan dessa i Vivalla och Baronbackarna.Det skulle t ex. kunna bero på en 
underrapportering av  skadegörelser i Baronbackarna in till EMBRACE. Detta är inte 
otänkbart då Baronbackarna inte har varit ett prioriterat område inom EST, och därmed kan 
systematiken kring att rapportera in i EMBRACE tänkas vara implementerad i lägre grad i 
Baronbackarna än i Vivalla. En annan möjlig förklaring till glappet kan vara att skadegörelser 
endast rapporterades in i EMBRACE, men inte polisanmäldes under en kort period i Vivalla. 
Något som uppmärksammades under ett kvartalsanalysmöte i EST-arbetet. Därför används 

http://www.bra.se)/
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inte EMBRACE-rapporterad skadegörelse i denna utvärdering eftersom jämförelsen mellan 
dessa två områden skulle bli missvisande då det är skillnader i glappet samt i mönstret mellan 
polisanmälda och inrapporterade skadegörelser i EMBRACE i Baronbackarna jämfört med i 
Vivalla.  
 
Mätperioder 
För att studera om EST-arbetet och dess insatser haft samband med en minskning av 
otrygghetskapande fenomen har två mätperioder använts. Den första mätperioden utgörs av 
ett genomsnitt av åren 2012, 2013 och 2014 (dvs. de tre år föregående att EST-arbetet startade 
på allvar i Örebro kommun under 2015). Perioden 2012-2014 representerar alltså tiden innan 
EST-arbetet kommit i gång med regelbundna möten mellan de olika organisationerna för att ta 
fram en samlad lägesbild på veckobasis. Insatser i de EST-prioriterade områdena hade inte 
heller implementerats på ett systematiskt sätt under åren 2012-2014. Den andra mätperioden 
som använts i denna utvärdering består av året 2017. Under detta år hade EST-arbetet kommit 
igång med regelbundna veckomöten och en gemensam lägesbild varje vecka. Systematiska 
regelbundna insatser framtagna från den gemensamma lägesbilden är då också 
implementerade. Det kan alltså antas att insatser i form av positiv vuxennärvaro ökat i 
omfattning och riktats på ett mer systematiskt sätt under 2017 än åren före EST-arbetssättet 
implementerats. Mätperioderna 2012-2014 och 2017 har även delats in i tre perioder; Januari-
Maj, Juni-Augusti samt September-December med ett genomsnitt för varje enskild period 
(dvs. genomsnittet av antalet insatstimmar samt otrygghetsskapande fenomen per månad 
Januari-Maj utgjorde värdet för Januari-Maj, osv). Detta för att kunna se om det skiljer sig åt i 
antalet otrygghetskapande fenomen under olika delar av året samt om trenden har förändrats 
när insatser har implementerats till följd av EST-arbetet.  
 
Otrygghetsindikatorerna per 100.000 invånare   
I denna utvärdering presenteras otrygghetsskapande fenomen (anmäld skadegörelse, 
otrygghetsskapande samling av personer, annat otrygghetsskapande) per 100.000 invånare i 
de två områdena Vivalla och Baronbackarna samt Örebro kommun. Denna standardisering 
har gjorts för att kunna jämföra mellan de olika mätperioderna samt mellan områden utan att 
påverkas av förändringar i invånarantal över tid. Detta innebär att vi alltså sätter antal 
händelser (t.ex. skadegörelser) i relation till antalet officiellt boende i området ifråga, och 
innebär alltså att en skadegörelse i Baronbackarna som har färre invånare än Vivalla räknas 
om till ett högre värde än vad som blir fallet i Vivalla. Samtliga resultat presenteras också i 
form av de faktiska antalen i Bilaga 1. Som ovan beskrivits är Vivallas och Baronbackarnas 
värden exkluderade från Örebro kommuns siffror.   
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Resultat 
 

Test av hypoteserna att medarbetare inom EST förväntas uppleva att EST har gett 
upphov till ett framgångsrikare trygghetsarbete men även ett antal svårigheter och 

utmaningar med EST. 
 
I följande avsnitt presenteras resultaten av intervjuerna. Av intervjuerna framkommer tydligt 
att de intervjuade upplever aspekter som kan beskrivas som både främjande faktorer för ett 
effektivt trygghetsfrämjande arbete, men även faktorer i EST som kan försvåra ett sådant 
arbete. Dessa faktorer kommer att beskrivas under respektive av de teman som identifierades i 
intervjuerna (se Tabell 2). Av intervjuerna framkommer följande tre teman vad gäller EST-
arbetssättet; ”Arbetets organisering”, ”Effektivisering av det trygghetsfrämjande arbetet”, och 
”Effektivare samverkan” (se Tabell 2). 
 
Arbetets organisering  
I intervjuerna ges generellt en positiv bild av att arbeta med EST. Flertalet framgångsfaktorer 
för arbetet lyfts fram av de olika aktörerna, både vad gäller organiseringen av arbetet men 
även hur och på vilket sätt samverkan kring det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande 
arbetet på lokal nivå upplevs ha effektiviserats i och med införandet av EST. Det som 
framförallt tycks fungerat tillfredsställande och som verkar vara en framgångsfaktor i EST 
handlar om organiseringen av arbetet. Generellt framkommer att EST-arbetssättet upplevts ha 
organiserats på ett sådant sätt så att det bidragit till goda förutsättningar inom och mellan 
organisationerna att bedriva trygghetfrämjande arbete i samverkan, på lokal nivå. EST 
upplevs inte som ett tillfälligt projekt eller en enskild temporär satsning utan snarare som ett 
arbetssätt som blivit en permanent del av den dagliga operativa verksamheten. Det som de 
flesta intervjuade särskilt betonar är upplevelsen av att arbetet med EST är tydligt prioriterat 
inom sina respektive organisationer. Det handlar både om att den egna organisationen har haft 
intresse och prioriterat arbetet, men också att det funnits en förväntan från de andra 
organisationerna att arbetet ska prioriterats. Prioritering tar sig uttryck på flera nivåer enligt 
intervjuerna. Förutom att de aktörer som veckovis arbetar med analys och insatser beskriver 
man en upplevelse av att ha stöd för det bedrivna arbetet från sina respektive organisationer 
och det framkommer också att även de som arbetar som bovärdar upplever att deras 
”lägesbild” tas på allvar och leder till förändring på ett sätt som tidigare saknats.  

Relaterat till upplevelsen av att arbetet är prioriterat inom organisationerna är även 
ihålligheten av EST-arbetssättet. Det som tycks ha upplevts fungerat väl i arbetet med EST är 
just hur de strukturer som satts upp för arbetet gett förutsättningar för att arbetet bibehållits 
över tid.   

 
 

”Det blir ett annat fokus på den här problematiken, att man ser, att jamen det löper 
vidare vecka, för vecka, för vecka, det blir som någon sorts påminnelse att jamen 
kan vi göra någonting tillsammans för att få till det här. (---) Sedan är det ju svårt 
utifrån, eller svårt, det som jag tror EST:n hjälper till med är nog att hålla i arbetet, 
nu har vi en 12- månadsperiod där vi tycker det har varit väldigt lugnt, vi har haft 
en jättelugn sommar, men vi fortsätter ändå att titta på dom här bitarna”. 
(Distriktschef kommunala bostadsbolaget) 
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Tydliga strukturer och ansvarsfördelning verkar vara en viktig faktor för att arbetet har 
bibehållits över tid. När det gäller ihållighet handlar det mycket om, enligt de intervjuade, att 
det finns en tydlig struktur där det framgår fasta rutiner för hur inrapportering ska ske, när 
analys görs av den insamlade informationen, samt vilka som har ansvar för att delta i vilka 
möten. Mycket av ihålligheten kopplas till de veckovisa mötena/uppföljningarna som 
genomförs av en mindre EST-gruppering. Att dessa möten är korta, regelbundna och med täta 
intervall framhålls som en viktig faktor för att arbetet bibehålls över tid och att det inte 
upplevs ta alltför mycket resurser från den dagliga verksamheten. Organiseringen kring 
veckomöten, att de inte knyts till en specifik person (olika personer inom den enskilda 
organisationen medverkar på möten med regelbundenhet), och att de haft hög prioritet 
synliggörs också i att det faktum att de under de åren som EST-arbetet bedrivits, inte behövt 
ställa in mer än ett enda veckomöte. Regelbundenheten upplevs också bidra till ihålligheten i 
arbetssättet i och med att frågor inte glöms bort och att arbetet inte riskerar att trappas ner i 
lugnare perioder. I intervjuerna beskrivs hur strukturen och prioritering av arbetet gjort att det 
även i lugnare tider, då det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner, att så faktiskt inte skett. Det 
har funnits en regelbundenhet i EST-arbetet och organisering som underlättat och gjort att 
arbetssättet idag upplevs utgöra en permanent del av verksamheten, snarare än en avgränsad 
eller tillfällig satsning.  

En förutsättning som lyfts som en faktor för att EST-arbetssättet har blivit framgångsrikt 
är vikten av att arbetet inte varit beroende av enskilda eldsjälar eller att arbetet är knutet till 
vissa specifika personer. Överlag framgår av intervjuerna att det upplevs som att arbetet med 
brottsförebyggande- och trygghetsfrågor alltså inte är lika individknutet som det var innan de 
började arbeta utifrån EST. Som ett konkret exempel på denna upplevelse framkommer i 
intervjun med säkerhetsansvarig på det kommunala bostadsbolaget följande:  
 
 

”Det har ju lett till, om jag pratar för mig själv, så har jag alltid haft ett bra 
samarbete med polisen och kommunen, men då har det varit mer personrelaterat, nu 
ser jag att samverkan är ju mycket mycket bredare nu, nu bygger det inte på person, 
utan nu är de det kommunala bostadsbolaget, inte jag, eller polisen, behöver inte 
vara ett enstaka namn på polisen, det behöver inte vara ett enstaka namn på 
kommunen, utan nu är det organisatoriskt”. 
(Säkerhetsansvarig kommunala bostadsbolaget) 
 
 

Trots att intervjupersonerna bär fram just det att EST inte upplevs som att det handlar 
om ett antal specifika individer som samverkar utan snarare som att organisationerna effektivt 
samverkar understryker de intervjuade att det fortfarande finns risk för att arbetet i alltför hög 
utsträckning är beroende av ett antal pådrivande och engagerade individer. Många av de 
personer som intervjuats har varit med sedan början av EST-arbetet och det beskrivs som att 
man faktiskt inte fullt ut testat vad som händer när några eller samtliga av dessa byts ut. I 
intervjuerna framgår att man anser att det är viktigt att bygga en egen intern organisation och 
struktur för hur man ersätter varandra vid sjukdom eller semester, och att arbetssättet sprids 
till flera aktörer, så att det inte blir sårbart när personer inte länger arbetar kvar eller på annat 
sätt är frånvarande. Det framkommer till exempel att det inom de kommunala bostads-
/fastighetsbolagen skapats rutiner för hur inrapportering ska ske när ordinarie ansvariga är 
frånvarande, till exempel under semestertider, men även rutiner för att kunna byta 
inrapportörer i den vardagliga verksamheten.  

Överlag ges en bild av att EST-arbetet har fått god spridning ut i organisationerna. En 
viktig del av EST-arbetssättet är att det ger underlag till den gemensamma problembilden. Via 
det digitala verktyget EMBRACE rapporterar man händelser för den senaste gångna veckan. 
Ett exempel på hur EST och den regelbundna inrapporteringen fått fäste och spridning i 
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organisationerna exemplifieras i hur en intervjuad bovärd i det kommunala bostadsbolaget 
beskriver hur denne tillsammans med andra bovärdar arbetar med detta. 
 
 

”Ja bovärdar, var och en får ju höra av sig om vad som har hänt på deras område, 
om vi har märkt något, fått in signaler från hyresgäster, så då för vi in dom i EST:n 
som en händelse under den veckan.(…)det tror jag också är en positiv påverkan i att 
det är flera aktörer som är med och är verksamma, inte bara polisen, utan det här 
gäller ju at det är många runtomkring som stöttar. För polisen är det inte lätt och 
veta hur dom ska styra sina resurser heller, utan att det gäller att alla hjälps åt, så 
är det ju. Från olika håll”. 
(Bovärd kommunalt bostadsbolag) 
 

Av citatet ovan framgår att bovärden är insatt i hur inrapportering sker, att det också görs med 
en regelbundenhet och utifrån fasta rutiner. Flertalet liknande exempel framkommer i 
intervjuerna där det framstår som att arbetet har blivit en rutin i de dagliga sysslorna och där 
arbetet inte är personbundet. Sammanfattningsvis kan det således förstås som att EST-
arbetssättet upplevs som strukturerat och tidseffektivt, där tydliga ramar och 
ansvarsfördelning gör att arbetet bibehålls över tid och att det blivit en integrerad del av den 
dagliga verksamheten. 
 

Effektivisering av det trygghetsfrämjande arbetet.  
De företrädare för EST-arbetet som intervjuats är överens om att det har skett en ökad 
produktivitet och kvalité i det trygghetsfrämjande arbetet som inte hade skett med samma 
omfattning eller struktur om det inte hade varit för EST. Generellt verkar de intervjuade 
uppleva att EST har varit ett viktigt stöd och bidragande förklaring till att man i arbetet med 
trygghets- och brottsförebyggande frågor numera anses arbeta mer kunskapsbaserat. En viktig 
del av det kunskapsbaserade brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet är att skapa 
en gemensam problem-/lägesbild (dvs. kartlägga och dela information över/mellan 
organisationer). I samtliga intervjuer beskrivs hur arbetssättet underlättat och skapat underlag 
för att identifiera vilka problem som för tillfället finns i bostadsområden. EST framhålls 
således utgöra ett viktigt stöd i kartläggning av problem på lokal nivå. EST verkar bidra till att 
organisationerna upplever sig vara mera uppdaterade och ha en samsyn om vilka problem som 
finns, vilket ger en upplevelse av ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete.  En kommunpolis 
beskriver det på följande sätt: 

 
 

”Lägesbilden ger en större samsyn på problembilden, jag känner att alla 
organisationer är uppdaterade på lägesbilderna, oftast när vi pratar är vi 
uppdaterade, och oftast blir det väldigt lätt att prioritera var den största 
problembilden vi har, vi behöver inte sätta oss på ruta A, utan vi kan gå direkt på 
det vi ser är en gemensam lägesbild och jobba efter den, vi behöver inte börja om 
för att skapa en lägesbild”. 
(Kommunpolis) 

 
  
De veckovisa lägesbildsmötena verkar också ge en god struktur för att identifiera en 
gemensam problembild utifrån flera aktörers perspektiv. Styrkan vid dessa möten verkar vara 
att det ges en möjlighet att tillsammans komma överens om vad problemet består av, vilka 
platser som framförallt är drabbade och på vilka tider som problemet är som mest utbrett. 
Mångfalden av perspektiv lyfts framförallt fram som en framgångsfaktor i arbetet med 
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kartläggning av problembilden. Samtliga intervjuade är överens om att den samverkande 
struktur som EST erbjuder synliggör vikten av olika perspektiv för att få fram tillförlitliga 
problembilder. Vidare framkommer ur intervjuerna att det faktum att de gemensamma 
lägesbildmötena och inrapportering sker av flera olika aktörer brett ner i organisationerna, ger 
legitimitet till samtliga perspektiv och gör att arbetssättet får spridning ut i organisationerna så 
att medarbetare känner sig delaktiga i det trygghetsfrämjande arbetet. Denna känsla av 
legitimitet beskrivs på följande sätt av en av fastighetskoordinaterna på dotterbolaget till det 
kommunala bostadsbolaget: 
 
 

”Det har nog inte bara hjälpt oss, det har nog hjälpt åt andra hållet också, 
att vi får fram vår röst, och får fram det som vi är med om till det större 
perspektivet, att det kommer upp liksom”. 
(Förvaltningskoordinator Västerporten) 

 
 

Även om strukturen kring kartläggning lyfts fram som en av framgångsfaktorerna resonerar 
företrädare från bostads-/fastighetsbolagen att det även kan medföra vissa problem för de som 
arbetar nära de boende inom deras organisation. Bostadsbolagen upplever sig ha en god 
relation med de boende och arbetar mycket med att bygga förtroende med invånarna. I EST är 
bovärdarna i bostadsbolagen viktiga som rapportörer/informanter till underlaget för den 
gemensamma problembilden. Detta verkar för vissa bovärdar lett till en känsla av rollkonflikt. 
Rollkonflikten beskrivs som en svårighet att balansera relationsbyggande arbete ute i 
bostadsområdena med att samtidigt vara rapportör om händelser till EST. Inom bostads-
/fastighetsbolagen har diskussioner förts där det funnits oro för hur det nära samarbetet med 
polis och rapporteringen till EST kan leda till minskat förtroende hos de boende till 
bovärdarna och bostads-/fastighetsbolagen.  
 
 

”Vi har valt att hålla en ganska låg profil ut i området vad det gäller, ja vi säger att 
vi har ett samarbete med kommunen och polisen t ex, men vi syns kanske inte 
jättetydligt ihop tillsammans i området, vi försöker hålla balans i att ÖBO [det 
kommunala bostadsbolaget] är ingen polis, man ska inte känna att oj här kommer 
det kanske någon som sätter dit mig, då kommer vi få problem med att jobba i 
områdena”. 
(Distriktschef kommunala bostadsbolaget) 

 
 
Av ovanstående citat framkommer att arbetet med EST kan få olika konsekvenser för olika 
aktörer beroende hur de är vana att arbeta ute i bostadsområden. För de som arbetar nära 
boende kan det upplevas som att rollen och det relationsbyggande arbete som man tidigare 
haft riskerar att försvåras i och med EST-arbetssättet. Att skapa förtroende blir mer 
problematiskt då man riskerar att av de boende uppfattas som polisens ögon och öron. Mot 
bakgrund av ovanstående är det således sannolikt viktigt att fundera på hur arbetet med EST 
förmedlas till medborgarna i området samt till de anställda som arbetar nära de boende i 
området.  
         En styrka med EST-arbetssättet anses också vara att det ger bättre förutsättningar att 
göra bra orsaksanalyser. I det kunskapsbaserade arbetet är bra orsaksanalyser en förutsättning 
för ett effektivt trygghetsfrämjande arbete. Framförallt två faktorer med EST-arbetssätt 
framhålls bidra till detta. För det första kartläggningen där strukturen kring denna och 
framförallt att den görs från flera perspektiv/aktörer upplevs ge bättre förutsättningar att göra 
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orsaksanalyser på en lokal nivå och i relation till snabba händelseutvecklingar. För det andra, 
tydliga ramar för dokumentation, att dokumentationen sparas och att det finns ett digitalt 
verktyg (EMBRACE) till vilket flera aktörer rapporterar och som möjliggör uppföljning över 
tid, anses också stärka möjligheten att göra bra och mer korrekta orsaksanalyser i relation till 
det långsiktiga brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbetet. En svårighet som dock 
lyfts i relation till analysarbetet är att flera av de intervjuade inte upplever sig ha nog med 
kunskap för att fullt ut göra bra orsaksanalyser. Även om EST-arbetssättet hjälper till med 
strukturer och ger bra underlag för orsaksanalys, krävs fortfarande att de som ska göra 
orsaksanalyserna har nog med kunskap och erfarenhet för att göra dem på bästa möjliga sätt. 
De intervjuade lyfter således vikten av att de personer som ska ansvara för 
orsaksanalysarbetet ges tillräckligt med utbildning för att kunna genomföra bra sådana. 

I relation till bättre kartläggning- och analysmöjligheter framhålls även att EST har 
upplevts lett till att man blivit snabbare på att verkställa beslut om insatser. De samlade 
lägesbilderna och de regelbundna veckolägesbildsmötena anses ha lett fram till effektivare 
verkställande av beslut. I intervjuerna beskrivs det som att det trygghetsskapande- och 
brottsförebyggande arbetet kommit närmare den lokala nivån och att det blir mer flexibelt, 
vilket gör att det upplevs som att det ges större möjlighet att fatta snabba beslut utifrån den 
gemensamma lägesbilden. Flexibiliteten i arbetssättet och samverkansstrukturen gör att de 
intervjuade numera (med EST) upplever det som enklare att snabbt omdirigera eller prioritera 
insatser efter lokala händelseutvecklingar. Styrkan ligger i att man utifrån den gemensamt 
identifierade problembilden har möjlighet att också tillsammans fatta beslut om vad som ska 
göras, och vem som ska göra det. EST-arbetssättet upplevs också som flexibelt vilket 
möjliggör att man snabbt kan omdirigera eller fatta beslut om var insatser ska riktas. 
Arbetssättets struktur och dess samverkande/samordnande funktion upplevs också underlätta 
att beslut snabbare kan tas än tidigare vad gäller var insatser ska riktas och vem som ansvarar 
för att genomföra dem, allt med grund i en gemensam aktuell problembild som samtliga tagit 
del av. Ytterligare en framgångsfaktor som framkommer i intervjuerna är att EST-arbetssättet 
har gjort att kontaktvägarna mellan de olika organisationerna har förkortats och att det 
snabbare går att samordna resurser samt besluta om vem som har vilket ansvar när de väl sätts 
in.  

En viktig del av det kunskapsbaserade trygghetsarbetet är uppföljning av de insatser 
som görs. Har insatserna implementerats som de avsetts och har dessa faktiskt fått den effekt 
som varit önskvärd? En svårighet som lyfts i intervjuerna med EST-arbetssättet är att det för 
närvarande inte finns någon systematik för att kartlägga subjektiv upplevd trygghet ute i 
bostadsområdena. Den inrapportering som sker i det digitala verktyget (EMBRACE) och som 
analyseras på veckomötena är olika otrygghetsindikationer ute i områdena. Att följa 
utvecklingen för dessa indikationer upplevs fungera väl. Det digitala verktyget upplevs 
användarvänligt och att fylla en viktig funktion som gör det möjligt att följa förändring av 
olika otrygghetsindikationer både kort- och långsiktigt. Vad gäller subjektiv upplevd 
otrygghet bland boende saknas dock en liknande systematik och underlag vilket framhålls i 
flera intervjuer som en begränsning i det nuvarande arbetssättet.   

Sammanfattningsvis beskriver samtliga intervjuade aktörer att EST-strukturen upplevs 
ge förutsättningar för att arbeta mer kunskapsbaserat och lokalt med trygghetsfrågor. Det 
trygghetsfrämjande arbetet upplevs också ha blivit mer kostnadseffektivt i och med att resurs 
på ett bättre sätt numera kan samordnas utifrån den gemensamma lokala lägesbilden. 
Dokumentationen av lägesbilden som föreskrivs enligt EST, där det används ett digitalt 
verktyg (EMBRACE), ger möjlighet att systematiskt följa upp förändring över tid samt att 
samtliga involverade parter ständigt kan hållas uppdaterade på den lokala problembilden. En 
begräsning är dock att det fortfarande saknas rutiner för att kartlägga subjektivt upplevd 
trygghet i bostadsområden vilket försvårar möjligheten att se om insatserna som en följd av 
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EST, faktisk fungerar trygghetsskapande ute i bostadsområdena. En annan begränsning som 
understryks är att Polismyndigheten inte ännu rapporterar in data direkt till det digitala 
verktyget. Dvs. de skulle kunna välja ut de icke-sekretessbelagda polisanmälda brotten i 
utomhusmiljöer som är av särskild betydelse att dela med de andra aktörerna genom att 
exempelvis veckovis importera en data-/Excelfil med dessa brott till det gemensamt använda 
digitala verktyget. Det digitala verktyget är helt förberett för detta. Detta sker dock ännu inte.      

 
Effektivare samverkan  
Även innan organisationerna började arbeta utifrån EST fanns en samverkan mellan dem. De 
företrädare som intervjuas från de olika organisationerna är dock överens om att det har skett 
en förbättring av denna samverkan i och med EST. Det framhålls att den samverkan som idag 
finns mellan organisationerna inte hade haft samma omfattning eller struktur om det inte hade 
varit för EST. Örebro kommuns brottsförebyggare beskriver det på följande sätt: 

 
 
”Men det som vi hade i samverkan då innan 2013, och det vi kan se som fördelarna 
nu är att vi har ett mer systematiskt arbete, vi vet vad vi ska göra och vi vet ungefär 
vad vi får för information, hur vi ska gå tillväga i den strukturen vi har, man kan 
egentligen säga att den samverkan vi hade innan EST, vi hade en samverkan men 
den var mer ostrukturerad inbillar jag mig”. 
(Planerare / Brottsförebyggare Örebro kommun) 

 
 
EST generellt beskrivs av de intervjuade som ett stöd i samverkansarbetet i det lokala 
trygghetsfrämjande arbetet. Framförallt verkar EST ha lett till en ökad känsla av närhet och 
gemenskap mellan organisationerna. Att känna tillit och förtroende för de samverkande 
organisationerna verkar viktigt. Som konkreta exempel på hur samverkan har förbättrats i och 
med EST lyfts till exempel hur det numera finns ett ökat mod för att lyfta problembilder med 
varandra. 

Vidare framhålls i intervjuerna en känsla av ett ökat gemensamt ansvar för att lösa och 
arbeta med brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande frågor. Det finns i och med EST-
arbetssättet en upplevelse av att tillhöra något större, där de intervjuade beskriver att det 
numera inte hänger på enbart en organisation eller myndighet att bedriva trygghetsfrämjande 
arbete i bostadsområdena. Istället bedrivs och sprids det förebyggande arbetet till fler aktörer 
inom organisationerna, allt från de som sitter veckovis med lägesrapporterna ner till de som 
rapporterar in saker som sker ute i bostadsområdena. Det beskrivs som att det numera finns en 
övergripande känsla att tillhöra någonting större där samtliga bär ett ansvar för att arbeta 
förebyggande och åtgärdande med trygghetsfrågor. De olika företrädarna som intervjuats 
understryker att de upplever att man inte står ensam med problematiken, utan att man 
upplever en ökad trygghet i att veta att man är flera som tillsammans ska ta sig an frågan.  
Säkerhetsansvarig på det kommunala bostadsbolaget beskriver det på följande sätt:     
 
 

”Att nu har vi hittat en modell, att ända ut till fastighetsskötaren eller lokalvårdaren som är 
ute i det konkreta, nere i den där källaren, eller ska städa den där trappen, känner att man 
är en del av hela EST-modellen, man har, det är en organisation var jag kan lämna mitt 
problem, vad jag känner med den här källaren. Det har gjort att alla har liksom växt i det 
här. Idag är det inga konstigheter, det har inte blivit normaliserat, men det är inga 
konstigheter när vi ser saker som inte hör hemma i ett bostadsområde och då tänker jag på 
att det kan vara om det nu är nå vapen eller att det är olika samlingar och sånt där då har 
man i alla fall en trygghet i att man inte är ensam i det här”. 
 (Säkerhetsansvarig kommunala bostadsbolaget) 
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Citatet ovan exemplifierar hur EST fungerat nätverkande i det trygghetsfrämjande arbetet men 
också gett en ökad känsla av tilltro till att kunna hantera olika problem. Hur EST bidragit till 
att organisationer inte längre upplever sig stå ensamma för att hantera annars mycket 
komplexa problem, verkar vara en viktig framgångsfaktor. Det blir också synligt att EST har 
ökat samsynen och förståelsen för varandras verksamheter. Samtliga intervjuade understryker 
vikten av att ta tillvara varandras kompetenser och insyn i vad som händer ute i områden. De 
intervjuade lyfter att de fått en ökad förståelse för vad de olika organisationerna gör och hur 
de arbetar men också en upplevelse av att bli tagna på allvar i samverkansgrupperingen. 
Inblicken och tilltron till vad den egna organisationen kan bidra med, och vad de andras roll är 
verkar således ha ökat i och med EST. Det beskrivs som att det blivit enklare att arbetsfördela 
vem som ansvarar för att göra vad i och med att man nu har både bättre insyn och förståelse 
för varandras verksamheter. Det handlar också om att EST-arbetssättet betonar vikten av att 
flera olika perspektiv krävs för att få fram en gemensam problembild, göra bra orsaksanalyser, 
samt rikta insatser.  

Sammanfattningsvis vad gäller samverkan upplevs EST underlätta och stärka 
samverkan i det lokala trygghetsfrämjande arbetet. Framförallt verkar EST öka tilliten mellan 
organisationerna. Arbetssättet och hur det betonar vikten av flera olika perspektiv verkar 
också öka känslan av att tillhöra något större och bidra till att organisationerna numera känner 
sig tryggare i att både lyfta upp problem till ytan, men också en ökad tilltro till att kunna 
arbeta framåt med problematiken. 
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Tabell 2 
Främjande och försvårande (kursiverade) faktorer i EST identifierade i den tematiska analysen av intervjuerna med personer som på olika sätt arbetar 
med EST ordnat efter identifierat tema med kategorier inom temat, och för respektive tema exemplifierande citat från intervjuerna. 

Tema med kort beskrivning  
 

Kategorier inom tema Exemplifierande citat för temat 

Arbetets organisering 
EST-arbetssättet upplevs ha en väl fungerande 
struktur som underlättar att det trygghetsfrämjande 
arbetet bibehålls över tid och blir en del av den 
operativa verksamheten.  
 

• Prioriterat inom organisationerna. 
• Ihållighet, fasta rutiner för arbetet, behålla engagemang även vid lugna 

perioder. 
• Korta regelbundna möten.  
• Funktion, inte personbundet. 
• Spridning av information.  
• Risk för bristande återkoppling ner i organisationen. 
• Resurskrävande för egna organisationen.  

Planerare / Brottsförebyggare Örebro kommun: 
 
”dels har man ju fått det prioriterat att vi ska jobba så här, vi avsätter 
resurser för det, kan inte jag, så kan någon annan […] Likaså har öbo 
och polisen byggt upp sina interna est-organisation, det är ju 
funktionen, man pratar ju om personen eller funktionen, vi har ju sagt 
det, det här rullar ju bara på. Det är en funktion”. 
 

Effektivisering av det trygghetsfrämjande 
arbetet  
Generell upplevelse av att arbetet ökat i 
produktivitet och kvalité. EST ger stöd i att arbeta 
kunskapsbaserat. 
 

• Struktur i rapportering och uppföljning av otrygghetsskapande 
händelser.  

• Gemensam problembild utifrån flera aktörer. 
• Stöd i identifierandet av hot-times & hot-spots. 
• Tidigare upptäcka varningssignaler. 
• Bättre orsaksanalyser, rikta insats efter identifierad problembild. 
• Stöd i kartläggning och analys med hjälp av användarvänligt digitalt 

verktyg (EMBRACE). 
• Effektivt i att verkställa beslut om insatser. 
• Bättre samordning av resurser -`upplevd kostnadseffektivitet. 
• Kunskapsproblematik, bristande utbildning i analys 
• Risk för rollkonflikt för de som arbetar nära de boende.  
• Svårighet att följa upp upplevd subjektiv trygghet på lokal nivå. 
• Kräver medvetenhet om varifrån inrapportering saknas. 
• Anmälda brott importeras ännu inte till den gemensamma 

problembilden i EMBRACE. 

 Brand- och säkerhetsansvarig kommunala bostadsbolaget: 
 
”där har det ju blivit en jätteutveckling så att idag om det inträffar nåt 
så har vi den organisationen så det handlar, skulle det inträffa nåt nu, så 
kan jag sitta här och lova att inom en halvtimme så har vi våran 
organisation kring just den lägesbilden har samlats, det behöver inte 
vara fysiskt, men vi har nätverket direkt. Och det kan inträffa på 
nattetid på en helg eller så varje organisation har ju nu byggt upp det 
här”. 
 
 

Effektivare samverkan 
Upplevelse av att samarbetet mellan 
organisationerna stärkts. 

• Öka upplevelse av gemenskap & närhet mellan organisationer.  
• Tydliga kontaktvägar skapats mellan organisationer. 
• Insyn i & förståelse för varandras verksamhet.  
• Mod att lyfta problembilder med varandra. 
• Gemensamt ansvar, att vara en del av något större. 

Kommunpolis: 
 
”Jag känner att alla tar ett ansvar i den delen i det som konkret görs, det 
är svårt att säga från egen organisation, att vi kan inte göra någonting, 
alla försöker bidra från sin profession med sina möjligheter till dom 
problembilderna, det är inte alls lika mycket att flytta problembilder 
mellan varandra och säga – det här är eran. Utan på nåt sätt är det att 
lyfta upp en problembild och så tittar man från varje organisation vad 
man kan göra på den”. 
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Test av hypotesen att insatser som har satts in inom ramen för EST-samarbetet har 
samband med en mätbar minskning av olika typer av indikatorer på otrygghet 

 
Insatser inom ramen för EST i områdena Vivalla och Baronbackarna  
I insatsdokumentationen som gjorts under 2017 framkommer vilka aktörer som har varit 
närvarande i området, i vilket syfte, antalet timmar aktörerna har varit på plats, mellan vilka 
klockslag och vilken form av otrygghetsindikator den främst är tänkt att verka mot. I 
dokumentationen framkommer fler insatser och aktörer än som redovisas nedan. Dessa fyra 
insatser är utvalda eftersom det framgår tydligt i vilket bostadsområde de har verkat, att dessa 
i olika grad genomförts med regelbundenhet samt är i form av positiv social vuxennärvaro.  
 
Centrum och idrottsplatsvärdar. Centrum och idrottsplatsvärdar (Cip-värdar) är en 
regelbunden aktör i Vivalla. Dessa befinner sig i anslutning till Vivalla centrum, närliggande 
idrottsplats samt skolan som ligger mellan centrum och idrottsplatsen. CIP-värdarna är 
anställda av dotterbolaget till ÖBO: Västerporten, som ansvarar för centrumanläggningen i 
Vivalla. CIP-värdarna var under 2017 på plats under samtliga veckodagar mellan kl. 13 och 
22, med det huvudsakliga syftet att motverka otrygghetsskapande samling av personer. 
Värdarna är själva boende i området och ska fungera trygghetsskapande genom sin närvaro 
och uppsökande kontakt med ungdomarna som rör sig i och kring centrum, skolan och 
idrottsplatsen.   
 
Sociala väktare. Social väktare är en aktör med ett särskilt uppdrag för kommunen och ÖBOs 
väktarbolag. Sociala väktare har ett uppsökande relationsbyggande uppdrag i EST:s 
prioriterade bostadsområden särskilt riktat mot ungdomar. Sociala väktarna anpassar sin 
närvaro och sitt rörelsestråk utifrån den veckovis uppdaterade lokala EST-lägesbilden. Vid 
eventuella händelser i området är sociala väktarnas uppdrag att tillkalla väktare för att arbeta 
utifrån den akuta händelsen, medan de själva stannar kvar även efter händelsen och fortsätter 
närvara kring platsen och pratar med ungdomarna i syfte att bygga relationer.  
 
Trivselvärdar. Trivselvärdar är en återkommande aktör vars uppdrag är att nattvandra i 
området. Trivselvärdar består av olika deltagare från det lokala föreningslivet. Föreningarna 
får ett bidrag från ÖBO förutsatt att de nattvandrar ett visst antal tillfällen. Under 2017 har 
nattvandring förekommit med regelbundenhet i Vivalla. Tidpunkter och stråk för 
nattvandringen anpassas efter den veckovisa lägesbilden som tas fram av EST-gruppen.  
 
Örebroandan och Sommar Örebro. Örebroandan och Sommar Örebro är två liknande 
arrangemang i kommunalt regi. Örebroandan är ett projekt som riktas till ungdomar mellan 13 
och 20 år och erbjuder möjlighet till spontanidrott under sena fredag- och lördagskvällar med 
regelbundenhet under hela året. Sommar Örebro är ett projekt som initierades av Örebro 
kommun under sommaren 2016. Projektet innebär en satsning på en ökad vuxennärvaro i 
form av fritidsassistenter som arbetar uppsökande och erbjuder aktiviteter (t.ex. grillkvällar 
och nattfotboll) i utsatta bostadsområden under sommarlovet. Sommar Örebro sträckte sig 
från mitten av juni till mitten av augusti under 2017.  
 
Polisiära insatser. Vivalla har en bemannad polisstation. Polisen i Vivalla har en specifik 
grupp med ett brottsförebyggande och trygghetsskapande uppdrag i området, något som inte 
finns i Baronbackarna. I Vivalla fanns i grundverksamheten en högre grad av regelbunden 
polisnärvaro med ett brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte medan polisnärvaron i 
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Baronbackarna i högre grad var styrd utifrån enstaka samlade lägesbilder som visat på höjd 
förekomst av otrygghetsskapande indikatorer. I både Vivalla och Baronbackarna presenteras 
endast närvaron av polis när en särskild relationskod som indikerar att patrullen har jobbat 
med medborgarlöften eller efter den lokala problembilden, dvs med ett syfte att verka 
brottsförebyggande och / eller trygghetsskapande. 
           I Diagram 1 och 2 redovisas de olika aktörernas totala antal insatstimmar i Vivalla 
respektive i Baronbackarna under 2017. I Diagram 1 och 2 framgår att det som förväntat finns 
stora skillnader mellan Vivalla och Baronbackarna i insatstid under 2017. I Vivalla är det 
totala antalet insatstimmar mycket högre än i Baronbackarna. Man kan också konstatera att 
det under 2017 förekommit olika konstellationer av insatser i de två olika områdena. I Vivalla 
har man haft flera aktörer aktiva i området, ofta också samtidigt under samma veckodagar och 
tider, jämfört med i Baronbackarna.  

Diagram 1 
Antalet dokumenterade insatstimmar för respektive aktör i Vivalla under 2017 uppdelat i 
Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December. 
  

  
 
Diagram 2 
Antalet dokumenterade insatstimmar för respektive aktör i Baronbackarna under 2017 
uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December. 
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I Diagram 3 redovisas en sammanslagning av samtliga aktörers dokumenterade insatstimmar 
under 2017 i Vivalla och Baronbackarna uppdelat per månad. Tydligt från Diagram 3 är att 
det i Vivalla, under samtliga månader under 2017 satts in betydligt mer insatser jämfört med i 
Baronbackarna. Det är helt förväntat eftersom Vivalla under samtliga månader 2017 varit ett 
prioriterat område inom EST medan Baronbackarna inte har varit det. Som ses i Diagram 3 
var skillnaden i antalet dokumenterade insatstimmar mellan dessa två områden störst under 
årets (2017) första del (Januari - Maj), minst under sommarmånaderna (Juni - Augusti), för att 
sedan öka igen under de avslutande månaderna på året (September - December). I både 
Vivalla och Baronbackarna är det väldigt tydligt att man under 2017 haft som mest insatser 
under sommarmånaderna Juni - Augusti. Insatserna associerade med ”Sommar Örebro” är den 
främsta anledningen till att antalet insatstimmar ökade kraftigt i både Vivalla och 
Baronbackarna under sommarmånaderna.  
 
 
 
Diagram 3 
Totala antalet dokumenterade insatstimmar (CIP-värdar, sociala väktare, trivselvärdar, 
Örebroandan/ Sommar Örebro samt polisnärvaro) under 2017 per månad för Vivalla och 
Baronbackarna i brottspreventivt och trygghetsskapande syfte.  
 

  
 
Eftersom det är tydligt (se Diagram 3) att antalet dokumenterade insatstimmar under 2017 var 
ganska lika under Januari-Maj, med en efterföljande kraftig ökning Juni-Augusti och sen en 
minskning igen September-December, både i Vivalla och Baronbackarna, valde vi att i de 
fortsatta analyserna dela in året i precis dessa tre tidsperioder och använda det genomsnittliga 
antalet timmar per period (dvs. genomsnittet av antalet timmar per månad Januari-Maj 
utgjorde värdet för Januari-Maj, osv.). Diagram 4 visar totala antalet dokumenterade 
insatstimmar i Vivalla och Baronbackarna under 2017 uppdelat i dessa tre perioder; Januari-
Maj, Juni-Augusti och September-December. I Diagram 4 noteras också de procentuella 
förändringarna i antal dokumenterade insatstimmar i Vivalla respektive Baronbackarna från 
perioden Januari-Maj till perioden Juni-Augusti och från perioden Juni-Augusti till perioden 
September-December.  
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Diagram 4 
Totala antalet dokumenterade insatstimmar i Vivalla och Baronbackarna under 2017 
uppdelat i perioderna Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December med notering om 
procentuell förändring mellan dessa tre tidsperioder. 
 

 
 
 
 
Givet de stora skillnaderna i antalet dokumenterade insatstimmar under 2017 mellan Vivalla 
och Baronbackarna, de tydliga skillnaderna i insatstimmar både i Vivalla och Baronbackarna 
mellan perioden Juni-Augusti och övriga delar av året 2017, och det faktum att EST-arbetet 
inte var fullt utbyggt i Örebro kommun med digitalt verktyg etc. förrän under år 2017, så 
fokuserar statistiken i de följande delarna av denna utvärdering dels på att jämföra år 2017 
med en tidsperiod innan EST var aktivt i Örebro kommun (dvs. åren 2012-2014) för att se 
huruvida man kan observera en mer positiv utveckling i Vivalla, där man satt in mer insatser, 
jämfört med i området Baronbackarna. Utvärderingen kommer också undersöka huruvida 
skillnaderna i insatstimmar mellan Vivalla och Baronbackarna under 2017 kan ha lett till 
skillnader mellan dessa två områden i olika indikatorer på otrygghet. Vi kommer även att 
studera om de skillnader som observeras under året 2017 i antalet dokumenterade 
insatstimmar, både i Vivalla och Baronbackarna, kan sättas i samband med indikatorer på 
otrygghet, dvs. att dessa indikatorer minskar i frekvens då insatser ökar, etc.  

Särskilt intressant att studera i relation till EST i Örebro kommun är utvecklingen av 
skadegörelser. Detta har nämligen under flera år varit ett mycket frekvent och återkommande 
problem i Vivalla, även i Baronbackarna, men inte lika frekvent där som i Vivalla. Därför har 
man inom EST i Örebro kommun exempelvis gjort en utförlig orsaksanalys av potentiella 
orsaker till skadegörelsen i Vivalla, som typiskt handlar om krossade fönsterrutor på bostäder 
i området. Det absolut vanligaste tillvägagångssättet är att stenar eller andra objekt kastas på 
fönsterrutor till lägenheter eller till den gemensamma entrédörren till lägenhetsfastigheten. En 
absolut majoritet av skadegörelserna i Vivalla är just denna typ av skadegörelse. I viss mån 
förekommer också exempelvis klotter, småbränder och bilbränder. I orsaksanalysen kommer 
man bland annat fram till orsakshypoteser som handlar om; låg upptäcktsrisk, låg informell 
och formell social kontroll, och brist på alternativa meningsfulla sysselsättningar. Utifrån 
denna analys har man under år 2017 satsat mycket på situationella insatser med just denna 
inriktning i Vivalla (se Diagram 1 och 2).   
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Anmälda brott: Skadegörelse  
I Diagram 5 presenteras antal skadegörelser utomhus som anmälts till polisen per 100.000 
invånare i genomsnitt för åren  2012-2014 (dvs. innan EST) och för året 2017 (dvs. under 
EST) för Vivalla, Baronbackarna och för Örebro kommun (Vivalla och Baronbackarna 
exkluderade).    

Som ses i Diagram 5 har antalet anmälda skadegörelser per 100.000 invånare i Örebro 
kommun legat relativt stabilt och ökat med endast 3 procent. I Vivalla ökade den anmälda 
skadegörelsen med 15 procent, medan den ökade med hela 50 procent i Baronbackarna, från 
perioden innan EST till perioden under EST. Skillnaderna mellan dessa tre procentsatser var 
signifikanta (p < .05). Det innebär att Baronbackarna ökade signifikant mer vad gäller anmäld 
skadegörelse per 100.000 invånare än Vivalla och övriga kommunen och Vivalla ökade mer 
än kommunen. Noterbart är alltså att anmälda skadegörelser har ökat i både Vivalla och 
Baronbackarna men i betydligt mindre utsträckning i det område (Vivalla) då man under år 
2017 hade betydligt mer insatser jämfört med i Baronbackarna. Detta antyder att EST-insatser 
har ett samband med en mindre negativ utveckling av skadegörelser och indikerar alltså att 
EST och dess insatser kan bidra till lägre grad av skadegörelser.  

 
 

Diagram 5 
Procentförändring i anmälda skadegörelser per 100.000 invånare mellan perioden 2012-
2014 (innan EST) och 2017 (under EST) i Vivalla, Baronbackarna och övriga Örebro 
kommun. I kommunens siffror är Vivalla och Baronbackarna exkluderade. Faktiskt antal 
redovisas i Bilaga 1. 
 
 

 
 
  
 
Diagram 6 visar antalet anmälda skadegörelser per 100.000 invånare i Vivalla, 2012-2014 och 
2017 uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December och Diagram 7 visar 
precis samma siffror men för Baronbackarna. Diagrammen 6 och 7 visar att när det är som 
störst skillnad mellan Vivalla och Baronbackarna i antal dokumenterade insatstimmar under 
2017 (dvs. Januari-Maj; se Diagram 4) är också skillnaderna som störst mellan dessa två 
områden i antalet anmälda skadegörelser per 100.000 invånare (dvs. betydligt lägre i Vivalla 
än i Baronbackarna) och när skillnaderna i antal insatstimmar är mycket mindre är också 
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skillnaderna i antalet anmälda skadegörelser mindre (under Juni-Augusti är skillnaderna som 
minst i antal insatstimmar mellan de två områdena).  

Vidare är det tydligt i Diagrammen 6 och 7 att antalet anmälda skadegörelser per 
100.000 invånare under år 2017 (dvs. under EST) både i Vivalla och Baronbackarna uppvisar 
en helt annan säsongsvariation jämfört med under perioden innan EST (dvs. åren 2012-2014). 
När antalet dokumenterade insatstimmar ökar kraftigt i både Vivalla och Baronbackarna (dvs. 
från perioden Januari-Maj till perioden Juni-Augusti; se Diagram 4) så minskar också antal 
anmälda skadegörelser i både Vivalla (minskning med 14%) och Baronbackarna (minskning 
med 52%), se Diagram 6 och 7. Intressant att notera är att minskningen mellan dessa två 
perioder är större i Baronbackarna än i Vivalla. Detta kan anses helt förväntat med tanke på 
att ökningen i insatstimmar mellan dessa två perioder i Vivalla är 76% medan ökningen i 
Baronbackarna är 995%. Detta indikerar alltså ett dos-responsliknande samband, dvs. ju mer 
ökning i insatstimmar, desto mer minskning i antal anmälda skadegörelser.  

Viktigt i relation till resultaten för 2017 är att trenden för anmälda skadegörelser under 
perioden 2012-2014 (dvs. innan EST) är omvänd mot den trend som framträder 2017. Alltså, 
under denna period (dvs. 2012-2014) ser vi en tydlig ökning av antal anmälda skadegörelser i 
både Vivalla (ökning med 72%) och Baronbackarna (ökning med 38%) från perioden Januari-
Maj till perioden Juni-Augusti, se Diagram 6 och 7.  

Sammantaget visar dessa resultat att EST-insatser har samband med lägre nivåer, och 
minskningar av anmälda skadegörelser. Resultaten indikerar att det är EST och dess insatser 
som leder till minskning av antalet skadegörelser, och indikationer på dos-responseffekter 
finns.  
 
Diagram 6 
Anmälda skadegörelser per 100.000 invånare i Vivalla, 2012-2014 och 2017 uppdelat i 
Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December med notering om procentuell förändring 
mellan dessa tre tidsperioder. Faktiskt antal redovisas i Bilaga 1. 
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Diagram 7 
Anmälda skadegörelser per 100.000 invånare i Baronbackarna, 2012-2014 och 2017 
uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December med notering om procentuell 
förändring mellan dessa tre tidsperioder. Faktiskt antal redovisas i Bilaga 1. 
 

 
 
 

Otrygghetsskapande samling av personer 
I Diagram 8 visas antalet rapporter om otrygghetsskapande samling av personer per 100.000 
invånare (högeraxeln) och antalet dokumenterade insatstimmar (vänsteraxeln) i Vivalla och 
Baronbackarna under 2017 uppdelat i perioderna Januari-Maj, Juni-Augusti och September-
December med notering om procentuell förändring mellan dessa tre tidsperioder. Här finns 
inte data innan 2017 varför de jämförelser som gjorts i Diagram 6 och 7 med åren 2012-2014 
inte varit möjliga. 

I Diagram 8 är det tydligt att det är när det är som störst skillnad mellan Vivalla och 
Baronbackarna i antal dokumenterade insatstimmar under 2017 (dvs. under perioderna 
Januari-Maj och September-December) som skillnaderna är som störst mellan de två 
områdena i antalet rapporter om otrygghetsskapande samling av personer (dvs. betydligt lägre 
i Vivalla än i Baronbackarna under dessa två perioder av 2017) och när skillnaderna i antal 
insatstimmar är mycket mindre (under perioden Juni-Augusti) är också skillnaderna i antalet 
anmälda skadegörelser mindre, se Diagram 8.  

När antalet dokumenterade insatstimmar ökar kraftigt i Baronbackarna (dvs. från 
perioden Januari-Maj till perioden Juni-Augusti) så minskar också antal rapporter om 
otrygghetsskapande samling av personer i Baronbackarna (minskning med 25%). Denna trend 
ser vi dock inte i Vivalla där antalet rapporter istället ökar kraftigt mellan de två perioderna 
Januari-Maj och Juni-Augusti vilket tydligt indikerar att ökningar och minskningar av EST-
insatstimmar, hela tiden under 2017 på relativt höga nivåer dock, inte verkar orsaka 
förändringar i antalet rapporter om otrygghetsskapande samling av personer, se Diagram 8.  

Sammantaget visar dessa resultat att EST och dess insatser har samband med lägre 
nivåer av rapporter om otrygghetsskapande samling av personer. I det ena området 
(Baronbackarna) finns dessutom indikationer på att det är EST och dess insatser som leder till 
minskning av antal rapporter om otrygghetsskapande samling av personer medan det i det 
andra området (Vivalla) inte finns tydliga sådana indikationer med brasklappen att antalet 
insatstimmar i Vivalla varierar från många till ännu mer, under 2017. Dvs. det skulle kunna 
vara så att de extra insatstimmarna under perioden Juni-Augusti inte hjälper ytterligare. 
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Diagram 8 
Antalet rapporter om otrygghetsskapande samling av personer per 100.000 invånare 
(högeraxeln) och antalet dokumenterade insatstimmar (vänsteraxeln) i Vivalla och 
Baronbackarna under 2017 uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December 
med notering om procentuell förändring mellan dessa tre tidsperioder. Faktiskt antal 
redovisas i Bilaga 1. 
 

  
 
 
  
Annat otrygghetsskapande  
I kategorin annat otrygghetsskapande rapporteras t.ex. våld, öppen droghandel, inbrott och 
olovlig trafik t.ex. på cykel- och gångvägar. Efter en genomgång av de inrapporterade 
händelserna i EMBRACE framkommer det att det i Vivalla främst handlar om rapporter om 
olovlig trafik i området, men det förekommer även rapporter om öppen droghandel och 
inbrott i viss utsträckning. I Baronbackarna handlar inrapporteringen nästan uteslutande om 
olovlig trafik i området.    

I Diagram 9 visas antalet rapporter om annat otrygghetsskapande per 100.000 invånare 
(högeraxeln) och antalet dokumenterade insatstimmar (vänsteraxeln) i Vivalla och 
Baronbackarna under 2017 uppdelat i perioderna Januari-Maj, Juni-Augusti och September-
December med notering om procentuell förändring mellan dessa tre tidsperioder. Här finns 
inte data innan 2017 varför de jämförelser som gjorts i Diagram 6 och 7 med åren 2012-2014 
inte varit möjliga här. 

Diagram 9 visar att det är när det är som störst skillnad mellan Vivalla och 
Baronbackarna i antal dokumenterade insatstimmar under 2017 (dvs. Januari-Maj) som det är 
störst skillnad mellan dessa två områden i antalet rapporter om annat otrygghetsskapande per 
100.000 invånare (dvs. betydligt lägre i Vivalla än i Baronbackarna) och när skillnaderna i 
antal insatstimmar är mycket mindre (dvs. under perioden Juni-Augusti) är också skillnaderna 
i antalet rapporter om annat otrygghetsskapande mindre.  

Vidare är det tydligt i Diagram 9 att när antalet dokumenterade insatstimmar ökar 
kraftigt i både Vivalla och Baronbackarna (dvs. från perioden Januari-Maj till perioden Juni-
Augusti) så minskar också antalet rapporter om annat otrygghetsskapande i både Vivalla 
(minskning med 14%) och Baronbackarna (minskning med 30%), se Diagram 9. Intressant att 
notera är att minskningen mellan dessa två perioder är större i Baronbackarna än i Vivalla. 
Detta kan anses förväntat med tanke på att ökningen i insatstimmar mellan dessa två perioder 
i Vivalla är 76 procent medan ökningen i Baronbackarna är 995 procent. Detta indikerar alltså 
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ett dos-responsliknande samband, dvs. ju mer ökning i insatstimmar, desto mer minskning i 
antal rapporter om annat otrygghetsskapande.  

Sammantaget visar dessa resultat att EST-insatser har samband med lägre nivåer, och 
minskningar av antalet rapporter om annat otrygghetsskapande. Resultaten indikerar också att 
det är EST och dess insatser som leder till minskning av antalet rapporter om annat 
otrygghetsskapande, och indikationer på dos-responseffekter finns.  

 
Diagram 9 
Antalet rapporter om annat otrygghetsskapande per 100.000 invånare (högeraxeln) och 
antalet dokumenterade insatstimmar (vänsteraxeln) i Vivalla och Baronbackarna under 2017 
uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December med notering om procentuell 
förändring mellan dessa tre tidsperioder. Faktiskt antal redovisas i Bilaga 1. 
 
 

 
 
Resultat baserat på faktiskt antal istället för per 100.000 invånare. 
I Bilaga 1 presenteras ovanstående resultat i form av faktiskt antal. Resultaten för faktiskt 
antal anmälda skadegörelser i Vivalla och Baronbackarna under åren 2012-2014 och 2017 
ligger som förväntat Vivalla på högre nivåer än i Baronbackarna. Den procentuella ökningen 
av faktiskt antal anmälda skadegörelser var också högre i Vivalla än i Baronbackarna, vilket 
visar en delvis annan bild än när skadegörelsen redovisas per 100.000 invånare, då 
Baronbackarna hade en högre procentuell ökning än Vivalla. Ökningen i faktiskt antal är dock 
relativt lika mellan de två områdena (se Bilaga 1 Diagram 1).   
         Studerar man de olika mätperioderna (Januari-Maj, Juni-Augusti, September-December) 
under 2012-2014 samt 2017 framkommer liknande trender som när resultaten redovisas per 
100.000 invånare (se Bilaga 1 Diagram 2, 3, 4, 5). När annat otrygghetsskapande presenteras i 
faktiskt antal i Diagram 5, Bilaga 1 ligger dock Vivalla på högre nivåer än Baronbackarna, 
dvs motsatt förhållande mot vad som presenteras i Diagram 9 där siffrorna redovisas per 
100 000 invånare. Trenderna är dock desamma inom områdena, oavsett vilket diagram som 
studeras.  
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Slutsatser och diskussion 
 

Den huvudsakliga slutsatsen av denna utvärdering är att den indikerar att EST är ett effektivt 
arbetssätt, alltså att det kunskapsbaserade arbetssättet, i samverkan, som EST-arbetet innebär, 
verkar vara effektivt, på flera olika sätt. Vi menar alltså att denna utvärdering indikerar att 
EST är effektivt på så vis att de som arbetar med EST upplever att det är ett effektivt 
arbetssätt och även på så vis att det verkar kunna minska eller åtminstone dämpa utvecklingen 
av skadegörelser, otrygghetsskapande samling av personer och annat otrygghetsskapande 
såsom olovlig trafik och öppen droghandeln.   
 
Hypotesen att medarbetare inom EST förväntas uppleva att EST har gett upphov till ett 
framgångsrikare trygghetsarbete på flera olika sätt men att man även kommer att 
beskriva ett antal svårigheter och utmaningar med EST.  
Hypotesen att medarbetare inom EST förväntas uppleva att EST har gett upphov till ett 
framgångsrikare trygghetsarbete på flera olika sätt, får stöd i utvärderingens resultat men så 
även hypotesen att ett antal svårigheter och utmaningar med EST beskrivs. I intervjuer med 
verksamma professionella inom EST framkommer att EST-arbetssättet upplevs fungera bra 
mellan och inom organisationerna (strukturen/organiseringen). De upplever också att 
trygghetsfrämjande arbetet i och med EST ökat i produktivitet och kvalitet och EST upplevs 
bidra till ett mer kunskapsbaserat och effektivt arbete. Upplevelsen är även att samverkan 
mellan organisationerna kring det trygghetsfrämjande arbetet har stärkts i och med EST. I 
relation till samverkan lyfts flertalet framgångsfaktorer såsom ökad tillit mellan de 
involverade aktörerna, att arbetet prioriteras, att arbetssättet ses som en process och inte 
enbart ett avgränsat projekt. Dessa faktorer lyfts även i tidigare forskning som viktiga 
betingelser för att uppnå god samverkan (Danermark, 2000; Danermark & Kullberg, 1999). 
Bland svårigheterna nämns bland annat risk för rollkonflikter, och begränsningen med att 
polisen inte delar statistik över anmälda brott med de andra aktörerna direkt till det digitala 
verktyget.  

 
Hypotesen om att insatser som har satts in inom ramen för EST-samarbetet har 
samband med en mätbar minskning av olika typer av indikatorer på otrygghet. 
Hypotesen om att insatser som har satts in inom ramen för EST-samarbetet har samband med 
en mätbar minskning av olika typer av indikatorer på otrygghet får stöd i resultaten av denna 
utvärdering. EST och dess insatser (situationella insatser i form av patrullering, vuxennärvaro, 
aktiviteter för barn- och ungdomar under sommaren, relativt sett en hög polisnärvaro med en 
polisstation i området, etc.) påvisades ha samband med en mindre negativ utveckling av 
skadegörelser vilket indikerar att EST och dess insatser kan leda till minskning av 
skadegörelser, och indikationer på dos-responseffekter påvisades. EST och dess insatser 
påvisades också ha samband med lägre nivåer av rapporter om otrygghetsskapande samling 
av personer. I det ena studerade bostadsområdet fann vi indikationer på att det är EST och 
dess insatser som leder till minskning av antal rapporter om otrygghetsskapande samling av 
personer medan det i det andra studerade bostadsområdet inte fanns tydliga sådana 
indikationer. Slutligen påvisades att EST och dess insatser hade samband med lägre nivåer, 
och minskningar av antalet rapporter om annat otrygghetsskapande (t.ex. öppen droghandel 
och olovlig trafik på cykel- och gångvägar). Vi fann också indikationer på att det är EST och 
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dess insatser som leder till denna minskning av antalet rapporter om annat 
otrygghetsskapande, och indikationer på dos-responseffekter påvisades angående annat 
otrygghetsskapande.  
        Viktigt att notera från denna utvärderings resultat är dock att situationella insatser såsom 
patrullering, annan vuxennärvaro och polisnärvaro, inte bidrar till att problemen i ett område 
upphör helt och hållet. Det här är väldigt tydligt i området Vivalla. Även om vi ser vissa 
tendenser till samband mellan insatser och mindre ökningar och vissa minskningar i 
skadegörelser, otrygghetsskapande samling av personer och annat otrygghetsskapande så 
fortsätter dessa problem i Vivalla på en stabil och relativt hög nivå. Alltså, trots att man har 
satt in en mycket hög grad av situationella insatser i Vivalla så ser vi inget ordentligt 
trendbrott. Trots massiva situationella insatser fortsätter t.ex. skadegörelserna i stor 
utsträckning. Det här anser vi är en mycket viktig slutsats av den här utvärderingen. Detta 
skulle kunna innebära att man behöver mer av de insatser som redan sätts in, eller att man 
behöver genomföra dessa insatser på ett mer effektivt sätt, eller att man behöver andra 
situationella insatser, eller, att sociala insatser är nödvändiga i området, riktade till individer 
på olika sätt, för att minska deras brottsbenägenhet. Bland invånarna i det aktuella 
bostadsområdet där mycket situationella insatser satts in finns en tydlig överrepresentation av 
t.ex. låg utbildningsnivå, arbetslöshet och trångboddhet. Alla dessa faktorer har stöd i 
forskning att utgöra riskfaktorer för brottslighet. Att verkligen komma åt grundproblematiken 
i ett socialt utsatt område kräver med största sannolikhet en kombination av situationella och 
genomgripande sociala insatser. Även om situationella insatser sannolikt har sin roll (verkar 
kunna dämpa viss problematik och kan möjligen också bidra till mindre upplevd otrygghet), 
så kan man möjligen anse att det är mer av en symtombehandlande insats snarare än 
behandling av roten till problemet. Ett fullt ut effektivt brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete ska alltså sannolikt bestå av en kombination av sociala och 
situationella insatser och kanske är det så att EST-arbetssättet kan utvecklas och breddas till 
att även kunna innefatta samarbetsaktörer som kan arbeta med sociala insatser. 
 

Incidenter mot anställd  
Incidenter mot anställda och övriga verksam personal i ett område kan anses vara en viktig 
otrygghetsskapande indikator i utsatta områden (Sandstig, 2010; Hale, 1996). Antalet 
inrapporterade incidenter mot anställda i EMBRACE var för få till antalet för att kunna 
användas som underlag i denna utvärdering. Däremot genomfördes en genomgång av antalet 
incidenter mot anställda utifrån de samlade veckolägesbilderna för åren 2015, 2016 och 2017, 
samt att aktörer i styrgruppen för EST i Örebro kommun tillfrågades om deras upplevelse om 
en eventuell ökning eller minskning av incidenter mot anställda före EST infördes (2012-
2014) och efter/under att EST varit i full gång (2017). 
 Under 2015 rapporteras 37 stycken incidenter mot anställda till den gemensamma 
lägesbilden i Vivalla. Detta ökade sedan till 56 stycken 2016. En ökning med 51 procent.  
Året 2017 minskade det sedan till motsvarande nivåer som 2015 (39 stycken). En minskning 
med 30 procent jämfört med 2016.I Baronbackarna ökade incidenterna mot anställda under 
samma treårsperiod. Under 2015 framkommer två incidenter mot anställda, 2016 noterades 
fem incidenter mot anställda och 2017 framkommer tio stycken. Utifrån denna 
sammanställning går det inte att se någon direkt trend i Vivalla under den treårsperioden, och 
i Baronbackarna är antalet så lågt att det inte går att dra några slutsatser.  
 Den gemensamma upplevelsen i styrgruppen för EST är att incidenter i form av t ex. 
stenkastning, skadegörelse mot fordon och annan form av riktade incidenter mot 
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verksamheter som försvårar och påverkar möjligheten för yrkesverksamma att verka i 
området har minskat.  
 Att genomgången av veckolägesbilder visar en nedgång från 2016 till 2017 i Vivalla, 
samt att medlemmarna i styrgruppen för EST upplever att incidenter mot anställda har 
minskat sedan EST har kommit i gång fullt ut indikerar att EST-arbetet möjligen kan minska 
incidenter mot anställda. Antalet händelser är dock relativt få och i veckolägesbilderna 
framkommer inte alltid exakta antal, vilket gör att dessa uppgifter brister i tillförlitlighet. 
Detta är därför något som bör studeras vidare i framtida utvärderingar. 
 
Begränsningar med denna utvärdering 
Man bör vara medveten att det finns flera svårigheter med att utvärdera ett projekt av den här 
karaktären. För det första är det svårt att isolera vilka insatser som har satts in som ett resultat 
av EST och vilka insatser som skulle ha skett ändå. För det andra kan det ibland vara svårt att 
veta om insatserna verkligen har implementerats på det sätt och vid de tidpunkter som det var 
tänkt. Slutligen finns naturligtvis en osäkerhet i de data som rapporteras in till EMBRACE 
och även polisanmälningar, vilket gör att det är komplicerat att hävda med säkerhet att en 
ökning eller minskning av de otrygghetsskapande händelserna kan tänkas bero på EST eller 
andra faktorer. 
 
Statistiskt underlag. Polisanmälda brott och inrapporterade otrygghetsindikatorer under en 
kort tidsperiod som över ett år, samt att dela upp året i tre delar för att kunna identifiera 
eventuella trender innebär att faktiska antalet händelser blir relativt få i de två studerade 
bostadsområdena (se bilaga 1). Därför, på grund av ett begränsat statistiskt material har vi inte 
kunnat genomföra de testande statistiska analyser som egentligen är önskvärda i utvärderingar 
med denna typ av kvantitativt upplägg. Därför har vi blivit begränsade till att presentera 
procentsatser och studera trender över tid av dessa. Denna utvärdering med sin icke-
experimentella design kan inte påvisa orsak-verkansamband mellan en viss insats och en 
minskning i problematik. Den kan däremot visa på indikationer på sådana samband.    

Insatsdokumentationen. Insatsdokumentation är inte specifik nog för att kunna säkerställa det 
faktiska genomförandet. Den ska riktas utifrån EST:s lägesbild, men dokumentation ger bara 
svar på områdesnivå. Hur den aktuella aktören och insatsen faktiskt har gått till i praktiken 
kan inte besvaras i den här utvärderingen. Det är även viktigt att poängtera att det förekommer 
andra insatser i området än som har utvärderats här. Det kan vara förändringar i den fysiska 
utformningen av t.ex. Vivalla centrum och andra platser som också kan ha haft en inverkan på 
otrygghetsskapande fenomen. Även insatser som har rapporterats i insatsdokumentationen 
men har i uppdraget vara händelsestyrd, dvs. att röra sig mellan olika områden beroende var 
de gör som mest nytta har exkluderats från utvärderingen. Detta för att det inte kan 
säkerställas i vilket område aktören har spenderat sin tid.  

Anmäld skadegörelse samt otrygghetsindikatorer i EMBRACE. Officiell brottsstatistik måste 
tolkas med försiktighet (Brottsförebyggande rådet, 2017). Optimistiskt skulle man kunna 
hävda att anmälda brott är ett bättre mått för att fånga trender än faktiska antalet brott. 
(Brottsförebyggande rådet, 2016a). Under granskandet av EMBRACE-uppgifterna till denna 
utvärdering upptäcktes ett antal felaktiga inrapporteringar. Ibland har personen som 
rapporterar via EMBRACE IQ rapporterat något som en händelse men med en tillhörande 
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fritext som förklarar att det inträffat under samtliga kvällar under en vecka. Det har i denna 
utvärdering tolkats som sju separata händelser. En annan begränsning är glappet mellan 
polisanmäld skadegörelse och inrapporterad skadegörelse i EMBRACE. Det är förväntat att 
inrapporteringen av skadegörelser i EMBRACE och polisanmälda skadegörelser inte är helt 
överensstämmande. Glappet skulle t ex. kunna förklaras av skadegörelser som aldrig nås av 
inrapportörer i EMBRACE utan endast polisanmäls av privatpersoner. Det är däremot svårare 
att förklara att mönstret skiljer sig åt i inrapporterade skadegörelser i EMBRACE och 
polisanmäld skadegörelse mellan Vivalla och Baronbackarna. I Baronbackarna var antalet 
polisanmälda skadegörelser fler än inrapporterade skadegörelser i EMBRACE, medan glappet 
var mindre och motsatt, dvs. att antalet inrapporterade skadegörelser i EMBRACE var fler till 
antalet än polisanmäld skadegörelse i Vivalla. En möjlig förklaring till att det skiljer sig åt 
mellan områdena kan vara att inrapportering av indikatorer är mer systematiserat i 
prioriterade områden än i icke-prioriterade.   
 Ytterligare en begränsning som uppmärksammats är uppskattad tidpunkt för när aktuell 
otrygghetsskapande händelse inträffat. Majoriteten av samtliga otrygghetsskapande händelser 
har inrapporterats i EMBRACE utan specifikt klockslag angivet. Det har inneburit att endast 
datum för otrygghetsskapande indikatorer har använts i den slutgiltiga utvärderingen. 
Ovanstående understryker vikten av att man i sitt EST-kartläggningsarbete upprättar rutiner 
för kvalitetskontroll och justering av inkomna uppgifter. En annan faktor att ta hänsyn till är 
subjektiva bedömningar av enskilda rapportörer. Benägenheten att rapportera 
otrygghetsindikatorer kan skilja sig åt mellan inrapportörer som jobbar i samma område, men 
framförallt mellan inrapportörer i olika områden. Det kan antas att benägenheten att 
rapportera in i EMBRACE är högre i ett prioriterat område (Vivalla), detta ska tas i beaktning 
när ett prioriterat område i EST-arbetet jämförs med ett område som inte har varit prioriterat 
(Baronbackarna).  
 
Upplevd trygghet. Ytterligare en begränsning med utvärderingen är att den upplevda 
subjektiva tryggheten inte har studerats i denna utvärdering. Även om antalet 
otrygghetsskapande fenomen minskar i ett område är det inte säkert att boende i området 
upplever en ökad trygghet. För framtida utvärderingar av EST-arbetssättet bör enkäter med 
subjektiva trygghetsrelaterade frågor delas ut till boende i området före och efter en viss insats 
ska utvärderas. Detta för att se om den upplevda tryggheten har ökat som ett resultat av en 
insats. Svarsfrekvensen för denna typ av undersökningar i utsatta bostadsområden är ofta låg 
(Brottsförebyggande rådet, 2017). Ett möjligt sätt att öka svarsfrekvensen i dessa områden 
kan vara att använda verksam personal i området för administrationen av frågeformulären 
med en redan etablerad kontakt med de boende.         
 
Rekommendationer till praktik och framtida forskning 
Vi menar att denna utvärdering indikerar att EST är effektivt på så vis att de som arbetar med 
det upplever att det är effektiv och även på så vis att det verkar kunna minska skadegörelse, 
otrygghetsskapande samling av personer och annat otrygghetsskapande såsom olovlig trafik 
och öppen droghandel. Alltså finns anledning till optimism om EST och dess effekter och 
därför skulle man kunna rekommendera dess fortsatta användning. Det är dock viktigt att 
poängtera att denna utvärdering har flera svagheter i sin design/upplägg som gör våra 
slutsatser i viss mån osäkra. Det är också fortfarande oklart huruvida EST har effekter på 
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subjektiv upplevd otrygghet, något som vi inte lyckades att undersöka inom denna 
utvärderings tidsramar. 
         Hallin ger ett antal rekommendationer baserat på sin utvärdering av EST i sju andra 
kommuner (Hallin, 2018), bland annat till Brå om; att fortsätta följa de sju kommunerna,  
att undersöka intresset av att bilda ett EST-nätverk, att skala upp arbetet med att introducera 
EST-metodiken till fler kommuner, lokalpolisområden och fastighetsföretag, och att utveckla 
en plan för hur detta skall gå till, där länsstyrelsernas regionala Brå-samordnare kan spela en 
viktig roll, att skriva ett avsnitt om metodiken i Brå:s, SKL:s och polisens 
”Samverkanshandbok”, samt att uppdatera och utveckla en handledning tillsammans med 
samverkansparter i Örebro och i de sju andra kommunerna. Vi håller med om dessa 
rekommendationer till Brå men anser att det är viktigt att de kommuner som eventuellt i en 
nära framtid börjar arbeta enligt EST känner till att dess effekter ännu inte är helt tydligt och 
tillförlitligt påvisade men att det finns indikationer på effekter.  

Till kommuner och till polisen ger Hallin (Hallin, 2018) rekommendationer att 
formalisera EST-arbetet genom att skriva in det i samverkansöverenskommelsen mellan polis 
och kommun, att skapa tydliga informationsvägar från EST-arbetet till mer strategiska 
beslutsfunktioner inom kommun och polis, att utveckla arbetet med lägesbilder så att de kan 
sammanfattas och gå från lokal till mellan och övergripande nivå. Målet kan vara att utifrån 
lokala lägesbilder regelbundet få en samlad lägesbild för en hel kommun. Att polis och 
kommun bör utveckla rutiner för att länka EST-arbetet till arbetet med medborgarlöften och 
annat relevant brottsförebyggande arbete. Att kommun och polis bör se över hur EST-rutiner 
kan digitaliseras, tillsammans och inom respektive organisation. Att kommuner identifierar 
hur EST-arbetet kan länkas till annat brottsförebyggande, trygghetsskapande samt annat 
relevant socialt preventivt arbete. Vi håller med om dessa rekommendationer till polisen och 
kommuner och vi vill särskilt understryka att man i Örebro har funnit effektiva vägar framåt 
vad gäller användning av ett digitalt verktyg, även om polisen fortfarande inte delar 
information till EMBRACE (polisen kan dock så klart ta del av den gemensamma lägesbilden 
genom att logga in i det digitala verktyget). Vi vill också särskilt understryka vikten av att 
reflektera kring detta med situationella och sociala insatser. EST i sitt Örebroutförande är 
fokuserat på situationer, miljöer, områden och därav situationella insatser. Men, i dessa 
situationer finns människor som varierar i brottsbenägenhet. En del människor kommer att 
begå brott och bidra till otrygghet trots situationella insatser. Patrullering, annan vuxennärvaro 
och polisnärvaro bidrar inte till att problemen i ett område upphör helt och hållet. Detta är 
väldigt tydligt i området Vivalla som har studerats i denna utvärdering. Även om vi ser vissa 
tendenser till samband mellan insatser och mindre ökningar och vissa minskningar i 
skadegörelser så begås fortfarande många skadegörelser i Vivalla. Trots att vi har mycket hög 
grad av situationella insatser i Vivalla så ser vi inget ordentligt trendbrott i 
problemutvecklingen. Alltså, trots massiva situationella insatser fortsätter skadegörelserna i 
stor utsträckning. Detta skulle kunna innebära att man behöver mer av de insatser som redan 
sätts in, eller andra situationella insatser, eller, sociala insatser, riktade till individer, för att 
minska deras benägenhet att begå skadegörelse eller till att minska deras risk för att göra det 
igen. Kanske är det så att EST-arbetssättet ska utvecklas och breddas till att även kunna 
leverera sociala insatser. 

Vad gäller rekommendationer till framtida forskning vill vi särskilt framhäva vikten av 
effektutvärderingar med subjektiv upplevd otrygghet som ett av de mest centrala 
utfallsmåtten. I den föreliggande utvärderingen uppnådde vi inte den exakthet och 
detaljrikedom i insatsdokumentationen som krävs för att kunna studera effekter av insatser på 
specifika platser eller stråk inom ett område. Vi kunde då inte heller utvärdera eventuella 
spridningseffekter, dvs. en minskning av otrygghetsskapande fenomen även utanför 



EST - En utvärdering  43 
 
 

  

insatsområdet, och inte heller omfördelningseffekter, dvs. att brottslighet eller otrygghet 
flyttar på sig snarare än faktiskt minskar (Clarke, 1995; Eck, 1993). Det kan verka avancerat 
att studera spridnings- och omfördelningseffekter men genom användning av effektiva 
digitala verktyg så kan detta utvärderas i praktik av praktiker. I det digitala verktyget 
EMBRACE exempelvis finns en för dessa syften viktig funktion som innebär att man kan 
markera en specifik plats (genom att rita vilken form som helst på en karta) där det t.ex. 
förekommit mycket skadegörelse och där en specifik insats har satts in. Man får då 
automatiskt statistiken presenterad endast för denna markerade plats, före-, under- och efter 
insatsen. Man kan även markera området runtomkring insatsområdet och få statistik för denna 
omkringliggande plats och på så sätt utvärdera spridnings- och omfördelningseffekter.  
       Vi blev hänvisade på grund att brister i exaktheten i insatsdokumentationen till att 
utvärdera ett helt område och jämföra med ett helt annat område. Detta är inte optimalt 
eftersom det är mycket problematiskt att ha kontroll på allt som sker i ett område som skulle 
kunna påverka utfallen som man studerar i en utvärdering (t.ex. skadegörelse). Om man i mer 
detalj vill dra tillförlitliga slutsatser om specifika insatsers effekter så bör sannolikt mer 
begränsade så kallade mikroplatser studeras i detalj och jämföras med motsvarande plats med 
motsvarande problem men där man inte sätter in insatser. 
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Bilaga 1. 
 
Diagram 1 
Procentförändring i antal anmälda skadegörelser mellan perioden 2012-2014 (innan EST) 
och 2017 (under EST) i Vivalla, Baronbackarna (vänsteraxeln) och övriga Örebro kommun 
(högeraxeln). I kommunens siffror är Vivalla och Baronbackarna exkluderade.  
 

 
 
 
 
 
Diagram 2 
Antal anmälda skadegörelser i Vivalla, 2012-2014 och 2017 uppdelat i Januari-Maj, Juni-
Augusti och September-December med notering om procentuell förändring mellan dessa tre 
tidsperioder. 
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Diagram 3 
Antal anmälda skadegörelser Baronbackarna, 2012-2014 och 2017 uppdelat i Januari-Maj, 
Juni-Augusti och September-December med notering om procentuell förändring mellan dessa 
tre tidsperioder. 

 
 
 
 
 
Diagram 4 
Antalet rapporter om otrygghetsskapande samling av personer i Vivalla och Baronbackarna 
under 2017 uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December med notering om 
procentuell förändring mellan dessa tre tidsperioder. 
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Diagram 5 
Antalet rapporter om annat otrygghetsskapande i Vivalla och Baronbackarna under 2017 
uppdelat i Januari-Maj, Juni-Augusti och September-December med notering om procentuell 
förändring mellan dessa tre tidsperioder. 
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