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Program 
 
 

Säkraplatser nätverkets 
Andra Workshop 
Dag: 10 november 2017 
Tid: 9.00 - 17.00 
Plats: KTH, D2, Lindstedtsvägen 5  

 

   
 
 
Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention  

          Hur bedömer man effekten? 
 

Program 
 08:30   Kaffe & mingel 

 09:00   Välkommen till Säkraplatser Johan Lindblad, BRÅ 

 09:15   Inledning Vania Ceccato, KTH 

 09:30   Att arbeta med trygghet utifrån befintliga förutsättningar Malin Bergkvist, Åre kommun 

 10:05   Kunskapsbaserad brottsprevention – vikten av mer och bra utvärdering  Henrik  

                           Andershed, Örebro Universitet 

 10:40   Kaffepaus 

 10:55   Utvärdering av brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta områden Anna- Karin Ivert  

                            och Marie Torstensson Levander , Malmö högskola 

 11:40   Utvärderingen i problem-orienterat polisarbete Johannes Knutsson, Politihøgskolen , Norge 

 12:15   Lunch 

 13:00   Planering av SÄKRAPLATSERS arbetesgrupper  

 13:45   Planning local crime prevention evaluations: How to make intelligent choices  

                 Paul Ekblom, Central Saint Martins University of the Arts, Stortbritannien 

 14:45   Kaffepaus 

 15:00   Paneldebatt - Vart är vi på väg inom situations baserade prevention?  
                           Anna- Karin Ivert, Jan Landström, Johannes Knutsson, Henrik Andershed, Malin Bergkvist,  Marie Torstensson,  

                           Paul Ekblom,  Tor  Lundberg, Vania Ceccato, Victor Mazilu 

                         Moderator: Linda Lindblom, BRÅ 

 16:00   Sammanfattning och framtiden Johan Lindblad, BRÅ 

 16:30   Avslutning Vania Ceccato, KTH 

Välkommen! 

 
 
 

https://www.kth.se/places/room/id/fc778271-7ea4-4a0e-9ee3-0e5a429c75e3?l=en


Trots att det lokala brottspreventionsarbetet är fyllt med bra idéer 
och kloka lösningar vet man att de flesta projekten fortfarande 
har svårt att utvärdera sina egna åtgärder. Varför blir det så?  
 
Några säger att det är brist på kunskap bland de som jobbar med 
brottsprevention som är problemet, andra skyller på felaktiga 
processer i projektens implementering. Det kan vara till exempel 
otydliga och/eller orealistiska mål, brist på aktörers engagemang 
eller resurser. Vad är det som saknas? Vad är nästa steg?  
 
Det är precis sådana frågor som vi ska diskutera i workshopen: 
”Åtgärder & utvärdering i situationsbaserad brottsprevention: Hur 
bedömer man effekten?”, den 10:e november 2017 på KTH.  
 
Workshopen är den andra som kommer att handla om grunderna 
för situationsbaserad brottsprevention med fokus på dagens och 
framtidens utmaningar. 
 
 
Notera att antalet platser är begränsat.  
Anmäl dig här! 
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Malin Bergqvist, Åre kommun, Sverige  
När våldsbrotten ökar, men resurserna inte räcker och det alltid är 
"någon annan" som ska lösa problemet. Att hitta möjligheter i svåra 
processer och omfamna dem. Insatser som blir möjliga genom 
samverkan. Att finna vägar att mäta resultat när resurserna saknas. Jag 
ska berätta om utvecklingen av brottsförebyggande arbete i Åre, hur det 
uppstod, genomförs och utvärderas samt vilka utmaningar vi står inför 
idag. 

Jag kommer att fokusera på utvärderingen i problemorienterat 
polisarbete. Genomgångar av projekt visar att utvärderingsmomentet är 
det svagaste men även det tekniskt mest krävande. Det vanligast 
utvärderingsupplägget är en-grupps före- och eftermätning vilket i 
korthet innebär att man strävar efter att mäta om brotten t.ex. blev färre 
efter åtgärden. Erfarenheten visar att införandet av POP-filosofin överlag 
varit bristfällig. Jag föreslår att för att få god kvalitet i tillämpningen krävs 
medverkan och stöd av högskoleutbildade analytiker. 

Johannes Knutsson, Politihøgskolen , Norge  

Henrik Andershed, Örebro universitet, Sverige 
 

Vi ska prata om utvärdering av 
brottsförebyggande arbete i särskilt utsatta 
områden i Malmö. Fokus på utvärdering av BID 
(Business Improvement District) och CCTV 
kameror. 

Marie Torstensson Levander &  Anna-Karin 
Ivert, Malmö högskola, Sverige  

Jag kommer att prata om kunskapsbaserad brottsprevention och vad 
det innebär, och framförallt varför det är så viktigt att vi blir bättre på 
att utvärdera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser. 

https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2017/09/21/1649/
https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2017/09/21/1649/
https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2017/09/21/1649/
https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2017/09/21/1649/
https://www.sakraplatser.abe.kth.se/2017/09/21/1649/


Säkraplatser nätverkets 
Andra Workshop 
 
Planning local crime prevention evaluations:  
How to make intelligent choices 

3 

The Rolls-Royce of evaluation research in crime 
prevention is the Randomised Control Trial. This 
seeks to emulate medical science in providing 
answers to the question ‘What Works?’, that are 
sufficiently reliable and clearcut to help 
policymakers in government to decide where to put 
money and effort at a national or regional scale. 
However, fully rigorous evaluations like this are 
challenging to undertake. They take a long time to 
plan, to implement, to measure, analyse and write 
up. They are expensive, intrusive and demand high-
level technical expertise, so they need to be treated 
as a scarce resource. And they can go wrong. In my 
session I will cover all the above questions, with 
examples, and suggest ways for local crime 
prevention practitioners to guide their choices. This 
will involve a close look at why and how to 
undertake both outcome evaluation (did the project 
have its desired effect on crime?) and process 
evaluation (how well did each step of the action 
work?). I will also cover how we can maximise what 
we learn from projects which fail. 

Paul Ekblom, Central Saint Martins University of the Arts,  
Storbritannien 

gg 

Linda Lindblom, BRÅ  

Jag vill lyfta frågan kring vikten av att forskning och praktik närmar sig varandra och 
samverkar bättre i framtiden för att öka kunskaperna kring vad som har effekt i det 
brottsförebyggande arbetet. Hur kan vi bli bättre på att koppla adekvata och korrekta 
kartläggningar och problembilder till de inriktningar vi har för det brottsförebyggande 
arbetet och de utvärderingar vi gör av dessa. 

Jan Landström, Nacka kommun  

Paneldebatt 
Vart är vi på väg inom situationsbaserade prevention?  
 

Victor Mazilu, Huddinge kommun  

Moderator av paneldebatt 
Jag ska hålla i paneldebatten och kommer särskilt fokusera på hur vi får till 
uppföljning och utvärdering på lokal nivå kring situationellt förebyggande 
arbete i och hur vi kan mäta vilka effekter det får. Hur får vi till verkstad av 
arbetet med de resurser vi har! 

Jag kommer i paneldebatten lyfta behovet av att inte glömma bort 
glesbygdskommunerna i diskussionerna rörande det preventiva arbetet. Det finns 
många befolkningsmässigt små kommuner där både kommun och polis har 
mycket begränsade resurser. Hur stöttar vi dem på bästa sätt? 

Anna-Karin Ivert, Johannes Knutsson, Henrik Andershed, Malin Bergkvist,  Marie Torstensson 
tillsammans med  

Med erfarenheter från kommunstyrelens förvaltning i Huddinge medverkar jag i 
paneldebatten och fokuserar på utvärderingsmetodologiska aspekter före, medan 
och efter implementering av brottsförebyggande åtgärder. 

Vania Ceccato, KTH, SÄKRAPLATSER koordinator  

Tor Lundberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Jag vill fånga upp de praktiska och teoretiska kunskaperna som diskuteras i 
workshopen för att jobba vidare med konkreta aktiviteter som kan främja en bättre 
situationsbaserad brottsprevention i Sverige.  



4 

 

• Hemsida: https://www.sakraplatser.abe.kth.se  
 

• Twitter: @sakraplatser_n 
 

• Facebook: http://www.facebook.com/sakraplatser 
 

Mejla oss direkt på: info@sakraplatser.abe.kth.se 

https://www.sakraplatser.abe.kth.se/
http://www.facebook.com/sakraplatser
mailto:info@sakraplatser.abe.kth.se
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