
 
 

Ny digital tjänst som ger stöd för kunskapsbaserat 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete 
EMBRACE är en ny digital tjänst som ger stöd för kunskapsbaserat brottsförebyggande och 
trygghetsfrämjande arbete i samverkan har utvecklats av forskare i samarbete med praktik och finns 
nu tillgänglig. Det är Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet 
som står bakom denna nya tjänst men professionella som arbetar i samverkan med 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete har också haft aktiv del i utvecklingen och 
testandet av tjänsten.  
 
Målsättningen har hela tiden varit att skapa ett verktyg/en tjänst som praktiker kan använda för att 
arbeta enligt den kunskapsbaserade processen; Kartläggning, Analys, Insatser, Uppföljning, 
Återkoppling. En annan ledstjärna har varit att praktiker inte ska behöva forskarnärvaro för att kunna 
kartlägga och analysera brott och otrygghet på kvalificerade sätt. - Det betyder att vi ställt höga krav 
på EMBRACE att det ska vara användarvänligt, säger Henrik Andershed. - Det ska exempelvis vara 
enkelt att kunna visualisera problemområden, ”hot-spots” och ”hot-times” och att förstå 
utvecklingen över tid och man kan enkelt jämföra olika områden med varandra. Integrerat i 
EMBRACE är Google Maps vilket innebär att satellitkartor, heat map-funktioner och Google 
Streetview är tillgängliga. I Örebro kommun används EMBRACE i samverkan mellan polisen, 
kommunen och bostadsföretag inom ramen för arbetssättet Effektiv Samordning för Trygghet – EST 
(Även Huddinge kommun står i startgroparna att börja använda EMBRACE). - Det är precis detta som 
EMBRACE är till för, alltså att vara ett stöd för kartläggning och analys i samverkan. - Med EMBRACE 
möjliggör vi konkret detta som alla nu pratar om särskilt med regeringens nya brottsförebyggande 
program, dvs. att arbeta kunskapsbaserat och att öka och konkretisera samverkan och i det arbetet 
utgå ifrån gemensamma lokala problembilder, säger Henrik Andershed. För mer information se: 
www.embrace-safety.se 
 

 

EMBRACE ger konkreta verktyg för informationsinsamling, kartläggning och analys.   


