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Situationell brottsprevention - 

Partnerskap och processer 
 

Situationell brottsprevention fokuserar på de situationer i 
vilka brott begås och syftar till att genom kunskap om olika 
situationers egenskaper kunna förebygga brott genom att 
förändra dessa egenskaper. En situation består enkelt sett av 
fyra komponenter: den plats där handlingen/brottet 
utspelas; det tillfälle/den tillfällighet som gör att 
handlingen/brottet kan hända just då; det objekt/offer som 
utsätts för brott; och den gärningsperson som begår den 
kriminella handlingen. Situationell brottsprevention kan med 
andra ord leda till insatser av många olika slag som syftar till 
att minska antalet situationer där brott kan begås med 
lätthet och liten risk för upptäckt och gripande. Detta 
innebär också att många olika aktörer kan bidra till att 
förändra situationers karaktär, och att sådant 
förändringsarbete är en process där olika åtgärder 
genomförs över tid och kan vara i olika hög grad beroende 
av varandra. 

Arbetsgruppen Situationell brottsprevention – partnerskap 
och processer avser att arbeta med dessa frågor just utifrån 
de två dimensionerna partnerskap och processer.  

Partnerskap handlar för det första om former av länkar och 
samverkan (lagreglerad, frivillig men formaliserad, frivillig 
och informell/tillfällig, osv.) mellan de aktörer som arbetar 
med – eller borde vara aktiva i – situationell 
brottsprevention: myndigheter på central, regional, lokal 
nivå; offentliga/allmännyttiga företag; privata företag; 
stiftelser; ideella organisationer; och andra slags intressenter. 
Partnerskap handlar för det andra om vilken typ av åtgärder 
som respektive aktör har ansvar för och förmåga att 
genomföra för att förändra situationer.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNstzYq5vZAhVB1ywKHTjAAW8QjRwIBw&url=https://www.gu.se/&psig=AOvVaw3meAaY8Zjraq8qtc2j8wDn&ust=1518351863947348


[Type text]                                                                     

Processer handlar dels om hur samordningen av sådana 
enskilda ansvar och förmågor kan öka partnerskapets 
gemensamma förmåga (jämfört med enskilda insatser), men 
också om att urskilja de sekvenser av åtgärder som behöver 
genomföras i förändringen av olika slags situationer för att 
situationell brottsprevention ska leda till störst positiv effekt. 
Förändringsarbetets faser och steg, liksom ordningen i vilken 
arbetet genomförs, kan skilja sig från situation till situation. 

Olika aktörer är i olika hög grad med i olika skeden av 
platsers och situationers livscykler. Situationell 
brottsprevention som förebyggande metod syftar till en 
bättre, kunskapsbaserad integration av olika aktörers 
kompetenser för att skapa processer där varje aktörs 
kompetens kommer till sin rätt i hela flödet av åtgärder och 
planering av åtgärder. I ett sådant integrerat flöde där 
partnerskap och processer är genomtänkt samordnade ingår 
också utvärderings- och uppföljningsinsatser som naturliga 
komponenter.  

Säkraplatser Väst ser sig som en naturlig värd för denna 
arbetsgrupp inom det nationella nätverket med hänvisning 
till den uppsättning aktörer som finns med i Säkraplatser 
Väst, och de uppgifter med samordning och initierande av 
aktiviteter som ingår i nätverkets regionala agenda.   

 

Nyckelord: samverkan, process, förändringsarbete, kunskap, 
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