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Vad är metodstödets 
grundtankar?

• Kunskapsbaserad situationell 
brottsprevention

• Ett komplement till andra 
sociala åtgärder

• Användarvänlighet

– Inbjudande

– Lätt att förstå

– Lätt att applicera



Metodstödets platstyper



https://www.youtube.com/watch?v=-KkZXlTC99s


Metodstödets utformning

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8ae403764aec43e0b75b3ca4307c03a3


Fiktivt exempel för kommunen Mellanköping



Vår samverkan

• Vilka andra aktörer finns på platsen 

– Pressbyrån

– Kollektivtrafiken

– Taxi

– Stationscaféet

– Fastighetsägaren



Kartläggning

• Vilka mer kan bidra med information? 

– Resenärer 

– Väktare

• Statistik brott och händelserapporter



Analys för vår plats

Varför Varför Varför



• Väntsalen lockar för att den är väderskyddad

• Den är öppen senare på helger

• Toaletten är lättåtkomlig

Tänkbara orsaker – primärt fokus



Metodstödets platstyper



• Polis: 
– Ökad närvaro på Resecentrum under 

helgkvällar för att se över berusningsgrad 
och även sträva efter att gripa 
narkotikasäljaren.

• Kommun:
– Fältarna tar kontakt med ungdomar och ser 

om de kan lockas till de lokaler och 
verksamheter som kommunen har.

• Pressbyrån:
– Pressbyrån ser över sina stängningstider 

och prövar att de stänger samma tid som 
under vardagarna.

• Caféet:
– Justerar sin stängningstid så att de har 

samma som Pressbyrån.

• Kollektivtrafiken:
– Ökar sin närvaro av arbetsledare på platsen 

helgkvällar.

• Fastighetsägaren
– Justerar innetemperaturen i väntsalen så 

att den successivt blir kallare timmen innan 
stängning.

– Ser till att ett lås kommer på plats på 
toaletten som bara kan låsas upp genom en 
swishbetalning samt tar bort spegeln, även 
belysning styrd till betalning.

Åtgärder för vår plats utifrån vårt primära fokus



Uppföljningen av vårt exempel

• 1: Pressbyråns problem 

• 2: Nya tider för caféet

• 3: Busschaufförernas raster

• 4: Polisnärvaro och andra åtgärder

• 5: Ungdomsverksamheten

• 6: Förflyttningseffekt
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Ett levande stöd
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