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1. Ta fram en lokal problembild:
Problemet innehåller ofta lösningen
2. Genomförandet: Välj rätt åtgärder
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3. Följa upp och utvärdera arbetet
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KARTLÄGGNING – VAD ÄR DET?
Vad betyder ordet?
 Göra karta över; utforska systematiskt

Alltså, i en kartläggning vill vi beskriva, utforska något på ett
systematiskt sätt
Kan ligga till grund för en analys – som baseras på det vi fått fram i
en kartläggning

KARTLÄGGNING – STARTEN I DET KUNSKAPSBASERADE
ARBETSSÄTTET
En viktig utgångspunkt i det brottsförebyggande arbetet:
 Brott och upplevelser av otrygghet är inte helt slumpmässiga fenomen.
 I regel finns det mer eller mindre tydliga mönster och koncentrationer av såväl
brott som otrygghet i lokalsamhället.

Vissa personer, platser, och objekt är mer utsatta än andra.
 Brottsligheten är inte heller jämnt fördelad på veckans dagar och dygnets timmar.

Kartläggningsarbetet går bland annat ut på att identifiera
koncentrationer och mönster av detta slag.
BRÅ, 2016
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KARTLÄGGNING I RELATION TILL ANALYS I ETT OMRÅDE
– VAD KARTLÄGGA STÄNDIGT OCH VAD ”DJUPDYKA” I FÖR
ANALYS?

VAD SKER I OMRÅDET OCH HUR UPPLEVS DET?
Kartläggning
– Kräver information/kartläggning om nedanstående

Konkreta händelser, fenomen som kan tid- och platsbestämmas; anmälda brott, händelser polisen,
otrygga platser, andra viktiga händelser som kan påverka otrygghet, kriminella processer. Kan
ofta tid- och platsbestämmas. Tex. varje vecka – kan användas för kortare och längre analyser.

Bedömningar av området mer som helhet och hur olika händelser kan påverka området.
Syftet inte primärt att specifikt tid- och platsbestämmas. Tex. varje månad/år – kan användas
för kortare och längre analyser.
VILKA ÄR ORSAKERNA? Orsaksanalys
– Kräver information/kartläggning om nedanstående
Situationellt perspektiv
Identifiera tänkbara orsaker till att problemet uppstår utifrån ett situationellt perspektiv. Är till exempel faktorer
som har att göra med tid och plats av betydelse för att problemet uppstår?

Brottsofferperspektiv

Gärningspersonsperspektiv

Finns egenskaper hos brottsoffret/objektet som gör att
problemet uppstår/att just de blir utsatta.

Finns egenskaper hos gärningsperson/er som kan
förklara varför just den personen orsakar
problemet/begår brottet.

Info behövs om specifika platsers karaktäristika, offer, gärningspersoner + Befintlig statistik över området; arbetslöshet,
trångboddhet, in- och utflytt, inkomstnivå, utbildningsnivå, andel ungdomar boende, skolresultat, etc. T.ex. en gång per år.
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VAD SKER I OMRÅDET OCH HUR UPPLEVS DET?
Kartläggning
– Kräver information/kartläggning om nedanstående

Vad är möjligt att göra tex. varje vecka? Anmälda brott, rapporter om andra
otrygghetsskapande händelser. Hitta organisation, rutiner för att samla in och sammanställa –
dvs. få en tydligt lokal kartläggning/problembild, skadegörelser på skolor, info från
räddningstjänst om t.ex. bränder. Tänk kreativt men systematiskt.

VILKA ÄR ORSAKERNA? Orsaksanalys
– Kräver information/kartläggning om nedanstående
Situationellt perspektiv
T.ex: direktobservationer, trygghetsvandringar, rådslag, intervjuer, fokusgrupper?

Brottsofferperspektiv

Gärningspersonsperspektiv

T.ex: direktobservationer, trygghetsvandringar, rådslag,
intervjuer, fokusgrupper., frågeformulär, uppgifter från
verksamheter i området, förkolor/skolor?

T.ex: direktobservationer, trygghetsvandringar, rådslag,
intervjuer, fokusgrupper., frågeformulär, uppgifter från
verksamheter i området, förkolor/skolor?

+ Befintlig statistik över området; arbetslöshet, trångboddhet, in- och utflytt, inkomstnivå, utbildningsnivå, andel
ungdomar boende, skolresultat, etc. T.ex. en gång per år.

KARTLÄGGNING –VILKET SYFTE OCH HUR DÅ?
Vilket mått vi väljer beror på vilken frågeställning/ar vi har i vår
kartläggning
 Vad är viktigt att kartlägga i vårt område och varför?

Vi väljer de mått som kan ge oss ett så bra/objektivt/systematiskt
grundat svar som möjligt
Reliabilitet OCH validitet!
Tänk kreativt men systematiskt angående hur vi ska
mäta/kartlägga!
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HUR MÄTA BROTT, OTRYGGHET OCH ANNAT AV INTRESSE?
Endast en typ av mått tillräckligt?
Anmälda brott endast är vanligt i praktik – många begränsningar och olika mörkertal
för olika typer av brott
 Ökningar eller minskningar behöver inte bero på faktiska förändringar i personer som
begår brott utan exempelvis polisens aktivitet och brottsutsattas
anmälningsbenägenhet
Därför bra med kompletterande mått
 T.ex: Om både anmälda brott och offerundersökningar visar på minskning så finns
mer stöd för att det är en faktisk minskning
Viktigt med alla våra mått att sträva efter hög Validitet OCH Reliabilitet

VALIDITET OCH RELIABILITET
T.ex: Jag vill mäta graden av övervikt hos människor.
 Att då mäta fotstorlek hos varje individ gör mig sannolikt inte klokare.
 Det hjälper inte att hävda att jag gjorde mina mätningar mycket noggrant (med hög reliabilitet)

Hög reliabilitet är alltså ingen garanti för att vi får hög validitet!
Antag att vi istället hade mätt längd och vikt för att räkna ut body mass index
(BMI). Då mäter vi något som är mer relevant i sammanhanget än skostorlek.
Vi gör dock vår mätning genom att hastigt titta på individen och sedan skatta
längd och vikt.
 Vår mätning görs då med låg tillförlitlighet (låg reliabilitet). Även om vi då mätte rätt sak så blev
den så dåligt mätt att vi inte fick ett bra mått på övervikt.

Låg reliabilitet medför alltså alltid låg validitet.
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EXEMPEL: ÅTTA FRÅGOR SOM SKA MÄTA OLIKA ASPEKTER AV
OTRYGGHET – I DE TVÅ INNERSTA CIRKLARNA MÄTER VI
OTRYGGHET

en mätning som
varken är valid
eller reliabel

VALIDITET

hög reliabilitet – vi har mätt samma
sak; låg validitet – vi har inte lyckats
fånga upp det vi ville mäta

en bra mätning –
både reliabel och
valid

Att vi mäter det vi avser att mäta – att vi mäter korrekt

Omedelbar upplevd validitet / innehållsvaliditet (eng. face validity)
 Verkar vi mäta det vi vill mäta? Ser frågan ut att mäta det vi vill mäta?

Kriterievaliditet

 Att det resultat vi får fram stämmer överens med resultatet från undersökningar gjorda
av andra eller samtida eller prospektiva mätningar (samtida validitet med en annan
metod/teknik av samma begrepp – eller om måttet ifråga predicerar det som det bör
predicera; prediktiv validitet

Begreppsvaliditet

 Vi vill mäta hela begreppet – alla aspekter av det – Intern validitet
 Om relaterade begrepp stämmer överens med våra mätningar – det ska relatera på
förväntade sätt till andra begrepp – Extern validitet
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RELIABILITET

Tillförlitligheten/exaktheten i våra mätningar

Test-retestreliabilitet
 Upprepade mätningar på samma personer/områden med samma typ av
mätning ger liknande resultat?

Homogenitet/internkonsistensreliabilitet
 Flera frågor som ska mäta samma begrepp relaterar till varandra?

Interbedömarreliabilitet
Olika bedömare bedömer en sak/person/plats på samma sätt?

DELARNA OM KARTLÄGGNING:
GEMENSAM LOKAL
PROBLEMBILD

BRÅ, 2016
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GEMENSAM KARTLÄGGNING/LOKAL PROBLEMBILD HELT CENTRALT
FÖR EFFEKTIV SAMVERKAN
Gemensam kartläggning/lokal problembild är helt centralt
Man ser samma saker; kan prioritera tillsammans, samordna insatser,
etc.

BRÅ, 2016

LÄGESBILD - KARTLÄGGNING
Kartläggning ger lägesbilder
kan visa vilka problem som är vanligast, hur stor risken för
utsatthet är, och hur utvecklingen ser ut över tid, vilka tider och
platser som är mest drabbade.

BRÅ, 2016
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ANDRA KARTLÄGGNINGSMETODER – FÖR BÄTTRE KARTLÄGGNING
OCH ANALYS
Anmälda brott-statistiken har många problem – t.ex. mörkertal som varierar
efter typ av brott, etc.
Vi komplettera denna statistik med andra uppgifter
För att får mer kunskap kan det behövas mer information från exempelvis
medarbetare och medborgare.
 Det kan ske genom exempelvis ständig informationsinsamling via checklistor/frågeformulär,
frågeformulärsundersökningar, intervjuer, fokusgrupper, rådslag, observationer och
trygghetsvandringar.

BRÅ, 2016
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STÄNDIG INFORMATIONSINSAMLING VIA
CHECKLISTOR/FRÅGEFORMULÄR
Regelbunden/ständig informationsinsamling
T.ex: EST - Effektiv Samordning för Trygghet
 Verksamheter lämnar in information varje vecka året runt

Kräver smarta tidseffektiva lösningar – annars svårt att få att
fungera en gång i veckan
 T.ex: Digitalt – lämna in info via webbformulär – automatiskt in till
sammanställningar

SKAPA ORGANISATION FÖR HUR INFORMATION TILL
KARTLÄGGNINGEN SKA SAMLAS IN – VEM GÖR VAD?
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BESTÄM VAD NI SKA KARTLÄGGA REGELBUNDET OCH SOM
”STANDARD”
1) Skadegörelse
 Vad, var, när, åtgärd?

2) Otrygg plats
 Vad, varför otryggt, var, när, åtgärd?

Exemplet EST

3) Otrygghetsskapande samling av personer
 Vad, var, när, åtgärd?

4) Annat otrygghetsskapande
 Vad, var, när, åtgärd?

5) Incident mot anställd
 Vad, var, när, åtgärd?

6) Särskilt arrangemang/evenemang.
 Vad, var, när, åtgärd?
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MYCKET INFORMATION OCH OFTA - HITTA EFFEKTIVA SÄTT ATT SAMLA IN OCH
SAMMANSTÄLLA INFORMATION. INOM EST TESTAS T.EX. ETT DIGITALT
VERKTYG; EMBRACE
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VIKTIGT ATT KUNNA IDENTIFIERA PLATSER, TIDER, ETC
Kräver att vi samlar in information om detta! Dvs. händelse, plats, tid, etc.

Händelse?

Tid?

Plats – område, exakt
position

Om man inte har system: Kan skrivas in i Excel eller motsvarande och sedan kopplas
till karta.
Man kan då kartlägga och tydliggöra om det finns orosområden, oroshärdar,
oroslinjer och tider i veckan, tider på veckan, säsongsvariationer, etc.

NYTTAN MED ATT TYDLIGT KUNNA SE HOT SPOTS/OROSHÄRDAR
OCH CENTRALA TIDER
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NYTTAN MED MODERNA KARTOR
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Gator
Gata

Gata

Gator
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Gata
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Gata
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Gata

Gata
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Gata

BRÅ, 2016
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PRIORITERA BASERAT PÅ DEN GEMENSAMMA PROBLEMBILDEN

BRÅ, 2016

ANVÄNDA
KARTLÄGGNING FÖR
PRIORITERING

BRÅ, 2016
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BRÅ, 2016

TACK.
Henrik Andershed, professor
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E-post: henrik.andershed@oru.se
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