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Juni 2019 

Under våren har vi välkomnat ytterligare fyra kommuner! 

Svensk kommun eller stadsdel? Flera kommuner i samarbete? Säkerhetsverksamhet? Förverkliga ett 

mer systematiskt och effektivare arbete genom användandet av ett intelligent och stödjande IT-

system. Under våren har flera nya kommuner bestämt sig för EMBRACE. Läs HÄR om vilka 

kommuner som beslutat sig för EMBRACE. 

 

 

”Välkomna som användare av EMBRACE säger vi till Borås Stad, 

Köping kommun, Upplands Väsby kommun, och inte minst Sigtuna 

kommun.”  

 

Missa inte! 

”Se och sprid denna nya treminutersfilm som visar nyttan av ett 

kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete och hur EMBRACE 

möjliggör ett sådant arbete i din kommun!” 

Se den nya filmen HÄR. 

 

 

 

https://www.embrace-safety.se/anvandare-av-embrace/
https://www.youtube.com/watch?v=WDYAfFNn4O0&feature=youtu.be
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EMBRACE i Huddinge kommun 

Huddinge kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete sker framförallt i 

samverkan mellan polisen, kommunen, Södertörns brandförsvarsförbund och de kommunala 

bostadsbolagen. Ett samverkansmöte mellan organisationerna sker varje torsdag för att ta 

fram en gemensam lägesbild och baserat på den samordnar aktörerna sedan sina insatser 

med syfte att minska och förebygga otrygghetsskapande händelser och platser den 

kommande veckan. I Huddinge genomförs även återkommande tertiäranalyser. Huddinge 

har använt EMBRACE sedan januari 2018. Läs intervju här med Catarina Klockerud som är 

säkerhetssamordnare i Huddinge kommun. 

Varför valde ni i Huddinge att börja använda EMBRACE? 

- Vi hade ett behov av att kunna följa händelseutvecklingen både geografiskt och över tid. 

Detta för att kunna rikta våra brottsförebyggande åtgärder till rätt platser och tider. 

EMBRACE uppfyller det behovet. 

Har EMBRACE underlättat det 

Brottsförebyggande arbetet i Huddinge? 

- När vi behöver analysera en särskild plats 

är det lätt att ta fram den fakta som vi har 

om just den platsen. EMBRACE gör det lätt 

att se tidpunkt, frekvens och upprepning. 

När vi har planerat våra trygghetsdialoger 

har det varit oerhört bra att kunna ta fram 

vilka specifika platser som vi behöver 

besöka och titta närmare på. Sedan utifrån 

det kunna föreslå situationella 

brottsförebyggande åtgärder.  

Har systematiken kring det 

brottsförebyggande arbetet i kommunen 

förändrats sedan införandet av EMBRACE? 

- Vi har sedan införandet av EMBRACE utvecklat det brottsförebyggande arbetet till att göra 

det mer systematiskt. Vi får inrapporterade händelser varje vecka och utifrån dessa gör vi 

tertialuppföljningar. Det leder till att vi tittar över de planerade aktiviteterna i vår 

samverkansöverenskommelse och ser till att det hela tiden är levande och följer med i 

planeringen av åtgärder. 

Vad finns det för praktiska fördelar med att använda EMBRACE? 

- Den absolut främsta fördelen är att allt finns samlat på en plats. I dagsläget håller vi på att 

bygga upp antalet IQ-rapportörer, detta gör att det just nu tar lite tid att föra in rapporterna 

men på sikt kan vi se att det kommer att bli tidseffektivare. 

Hur hjälper EMBRACE er i Huddinge att rikta era brottsförebyggande och 

trygghetsskapande insatser mot t.ex. hot spots? 

- Vid mer djupgående analyser är det väldigt bra att kunna ta med det som finns 

inrapporterat i EMBRACE som en grund för lägesbilden och orsaksanalysen. Detta gäller 

också om en särskild utpekad plats, s.k. Hot spot är aktuell, då kan vi på ett smidigt sätt ta 

fram vilka händelser som rapporterats in, men även tidpunkt och ev. vilken veckodag som 

varit aktuell. 

https://www.embrace-safety.se/wp-content/uploads/2019/04/Klockerud.jpg
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Vad kostar EMBRACE och vad kostar brott? 

Vi vill att alla verksamheter ska kunna använda EMBRACE, oavsett storlek. Mindre kommuner betalar 

mindre än större kommuner eftersom man exempelvis inte behöver lika många personer som 

rapporterar in till EMBRACE i mindre kommuner. För kommuner använder vi alltså en prismodell som 

är satt i relation till antal invånare i kommunen.  

 

Endast misshandelsfall kostar, även i mindre kommuner, miljontals kronor per år, se www.embrace-

safety.se/varfor/ EMBRACE är ett IT-system som möjliggör ett mer systematiskt och effektivare 

brottsförebyggande arbete – dvs. som möjliggör ett arbete som kan minska antalet brott i kommunen. 

Varje brott som förebyggs innebär ekonomiska besparingar och inte minst undvikande av lidande, 

rädsla och otrygghet. 

 

Kostnadsexempel: En kommun som har invånarantal mellan 10.000 och 20.000 

invånare 

Kommuner i denna storlek får i standardutförande tillgång till ett EMBRACE med 20 rapportörer (dvs. 

som med App eller dator kan rapportera händelser/otrygga platser, etc.), 10 administratörer (som kan 

kontrollera inkomna rapporter), och 3 Analyserare (dvs. tillgång till EMBRACE Insight). Alltså har totalt 

33 personer/behörigheter tillgång till EMBRACE i en kommun av denna storlek, vilket innebär en 

kostnad av 167 kronor per användare per månad för EMBRACE i denna kommun. Kostnaden för en 

kommun i denna storlek är alltså 5.500 kr per månad (med samtliga 33 behörigheter inkluderade).  

 

I en svensk kommun med 15.000 invånare anmäldes under 2017 (som exempel) 83 misshandelsfall 

enligt Brå:s statistik. Dessa 83 misshandelsfall kan uppskattas kosta totalt 26,7 miljoner kr, under 

endast 1 år (se beräkningsmodell och räkna på din egen kommun här: www.embrace-

safety.se/varfor/). Ett effektivare brottsförebyggande arbete, genom att exempelvis styra 

befintliga resurser till de platser och tider som är i mest behov av förebyggande insatser med 

stöd av den kartläggning och analys som görs med EMBRACE, som skulle minska 

misshandelsfall med blygsamma 10 % (som exempel), skulle innebära besparingar för denna 

kommun, med 15.000 invånare, om 2,7 miljoner kr. Denna besparing om 2,7 miljoner kr per år 

kan sättas i relation till kostnaden för EMBRACE om 66.000 kr per år. Då har man alltså endast 

berört kostnaden för polisanmälda misshandelsfall, ingen annan brottslighet som naturligtvis 

innebär mycket stora kostnader utöver kostnaderna för misshandelsfallen.  

Kostnadsexempel: En kommun som har invånarantal mellan 140.000 och 150.000 

invånare 

Kommuner i denna storlek får i standardutförande tillgång till ett EMBRACE med 150 rapportörer (som 

med App eller dator kan rapportera händelser/otrygga platser, etc.), 30 administratörer (som kan 

kontrollera inkomna rapporter), och 10 Analyserare (dvs. tillgång till EMBRACE Insight). Alltså har 

totalt 190 personer/behörigheter tillgång till EMBRACE i en kommun av denna storlek, vilket innebär 

en kostnad av 63 kronor per användare per månad för EMBRACE i denna kommun. Totalkostnaden 

för en kommun i denna storlek är alltså 12.000 kr per månad (med samtliga 190 behörigheter 

inkluderade).  

 

I en svensk kommun med nästan 150.000 invånare anmäldes under 2017 (som exempel) 1294 

misshandelsfall enligt Brå:s statistik. Dessa 1294 misshandelsfall kan uppskattas kosta totalt 420 

miljoner kr, under endast 1 år (se beräkningsmodell och räkna på din egen kommun här: 

www.embrace-safety.se/varfor/). Ett effektivare brottsförebyggande arbete, genom att exempelvis 

styra befintliga resurser till de platser och tider som är i mest behov av förebyggande insatser 

med stöd av den kartläggning och analys som görs med EMBRACE, som skulle minska 

misshandelsfall med blygsamma 10 % (som exempel), skulle innebära besparingar för denna 

kommun, med nästan 150.000 invånare, om 42 miljoner kr. Denna besparing om 42 miljoner kr 

per år kan sättas i relation till kostnaden för EMBRACE om 144.000 kr per år. Då har man alltså 

endast berört kostnaden för polisanmälda misshandelsfall, ingen annan brottslighet som 

naturligtvis innebär mycket stora kostnader utöver kostnaderna för misshandelsfallen.  

http://www.embrace-safety.se/varfor/
http://www.embrace-safety.se/varfor/
http://www.embrace-safety.se/varfor/
http://www.embrace-safety.se/varfor/
http://www.embrace-safety.se/varfor/
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Rapportera enkelt med 

Smartphone 

Säkert och enkelt att rapportera in 

händelser/otrygga platser med en 

Smartphone med hjälp av 

funktionen EMBRACE IQ.  

Se kort film om EMBRACE som en 
App HÄR.  

 

Vikten av att också kartlägga 

annat än anmälda brott  

Långt ifrån alla brott och otrygghetsskapande händelser polisanmäls men kan skapa stor otrygghet 

hos invånarna. Otrygghetsskapande samling av personer i trappuppgångar, centrumanläggningar, 

skolgårdar, bibliotek, och på offentliga toaletter. Skadegörelser, hot, våld, otrygghetsskapande trafik 

på gångvägar och otrygga platser. Det är helt centralt i ett lokalt brottsförebyggande arbete att 

rapportera och kartlägga dessa saker. Det 

gör vi med hjälp av EMBRACE -  som ett 

mycket viktigt komplement till polisens 

uppgifter om anmälda brott. Polisen tar del 

av dessa uppgifter med hjälp av 

inloggningsbehörigheter till kommunens 

EMBRACE. 

”Med EMRACE får kommunen med deras 

samverkansparter ett säkert, GDPR-säkrat 

och kriminologiskt underbyggt IT-system i 

deras arbete med gemensam kartläggning, 

analys, insatser och uppföljning av 

insatser.” 

 

Effektivare brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete med ett 

effektivt IT-system 

Tack vare kontinuerlig rapportering med 

EMBRACE blir det tydligt att denna park 

upplevs väldigt otrygg och att 

skadegörelser, personrån och droghandel 

är återkommande, särskilt kväll- och 

nattetid. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fd7fgP-voCo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3B0mj1Xa0IMFEz4hGGtmQIZmXgRMA6O17jPtsod0T4v5gVaI3i63y-AQk
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Efter orsaksanalys med hjälp av 

EMBRACE och resulterande 

insatser/åtgärder kan istället parken 

upplevas trygg och brottsligheten minska 

eller upphöra. 

 

 

 

 

 

 

Unik kombination av IT-teknisk spetskompetens och högsta kriminologiska 

kompetens 

EMBRACE har utvecklats och vidareutvecklas under ledning av Henrik Andershed med kollegor. 

Henrik är professor i kriminologi och psykologi med både lång forsknings- och praktikerfarenhet i 

samarbeten med kommun, polis, med fler, och har bland annat tidigare varit med och utvecklat flera 

metoder och arbetssätt, inklusive arbetssättet Effektiv Samordning för Trygghet (EST). EMBRACE är 

utformat för att hjälpa användaren att göra välgrundade analyser exempelvis av var och när insatser 

behövs.  

Tillsammans med vårt mycket starka IT-utvecklarteam skapar vi något helt unikt med EMBRACE. Det 

är ett mycket lättanvänt men ändå kraftfullt och säkert IT-system för brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete.  

 

Enkelt att börja använda EMBRACE och kontinuerligt stöd och support 

Vi hjälper er att komma igång och få mer struktur och effektivitet i ert brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete. Vi har alla akademisk examen i kriminologi och stöttar er i 

implementeringen, inte bara i början, utan hela tiden så länge ni använder EMBRACE, för att tillse ett 

så effektivt arbete som möjligt. 
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Kontakta oss 

 

www.embrace-safety.se Klicka på Kontakt. 

info@embrace-safety.se 

Följs oss på Facebook för att följa vår utveckling m.m: EMBRACE på Facebook 

 

Vill du inte ha nyhetsbrev från oss? Svara på detta mejl och meddela oss detta. 

Ta del av vår Personuppgiftspolicy HÄR. 

 

 

 

 

http://www.embrace-safety.se/
https://www.facebook.com/Embrace-Digitalt-verktyg-utbildning-och-uppdrag-252226445355553/?modal=admin_todo_tour
https://www.embrace-safety.se/personuppgiftspolicy/

