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Fastighetsägare BID-Sofielund:
Fokus brott och trygghet
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Utvecklingen av brott och otrygghet

Fokus

• Ordningsstörningar och brott

• Otrygghet

• Fastighetsägares upplevelser

Informationskällor

• Polisanmälda brott (09/2012-09/2016)

• Boendeenkät (2012 och 2015)

• Fastighetsägarenkät (2014 och 2015)

• Intervjuer med medlemmar i BID-Sofielund

Utvecklingen av brott och otrygghet

Sammanfattade resultat

• Den samlade bilden av utvecklingen gällande lokala ordningsstörningar 
och den lokala problemnivån i Sofielundsområdena får, i viss mån, 
betraktas som positiv.

• Den samlade bilden av brottsutvecklingen i Sofielundsområdena får mot 
bakgrund av studiens resultat anses vara positiv.

• Den samlade bilden gällande utvecklingen av oro att utsättas för brott och 
den konkreta otrygghet bland boende i Sofielundsområdena är att 
nivåerna är ungefär desamma 2012 som 2015.
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Utvecklingen av brott och otrygghet

Sammanfattade resultat (forts.)

• Fastighetsägares upplevelser:
• ”Tillsammans kan vi förändra området”

• ”Trygghet är det viktigaste målet”

• ”Det blir bättre dag för dag”

• Det finns en stark tilltro till föreningens arbete från både medlemmar som 
andra aktörer i arbetet…

• Viktigt med längre uppföljning!

KAMERABEVAKNING I ETT SÄRSKILT
UTSATT BOSTADSOMRÅDE
Uppfattningar, erfarenheter och effekter av polisiär kamerabevakning med
syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten

Karl Kronkvist, Sara Nordqvist & Anna-Karin Ivert
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Övergripande utgångspunkter

1. Kamerabevakningens effekt på anmälda brott och upplevd otrygghet

2. Erfarenheter av kamerabevakningen bland nyckelinformanter
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Resultat

Kamerabevakningen har haft en inverkan på den öppna försäljningen av 
narkotika

Hanteringen av narkotika har inte försvunnit utan omfördelats

Indikationer på ökad trygghet och färre ordningsstörningar

Svårt att isolera kamerabevakningens direkta effekter…

…men uppfattas vara ett viktigt verktyg i Polisens arbete
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Praktiska implikationer

 Låt den lokala problembilden, kontexten och brottsproblemet styra val av 
åtgärd

 Gör en noggrann konsekvensanalys innan implementering av 
kamerabevakning

 Ökade resurser för kamerabevakning

 Kamerabevakning ska betraktas som en kompletterande åtgärd

 Utvärdera arbetet!
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