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European Crime Prevention Award (ECPA) 

Annex I 

 

 

 

Please answer the following questions in English language. 

 

1. Is this your country’s ECPA entry or is it an additional project. (Only one ECPA entry 

per country plus up two other projects) 

Det svenska ECPA-bidraget 

 

2. What is the title of the project? 

Grannsamverkan i flerfamiljshus.  

 

3. Please give a short general description of the project. 

Grannsamverkan är en metod för att minska brottsligheten och öka tryggheten genom 

att de boende själva tar ansvar för sin egen närmiljö. Den är vanlig i villaområden i 

Sverige. I områden med flerfamiljshus i socialt utsatta områden, som i jämförelse med 

villaområden har en stor omsättning av boende, har polisen haft betydande 

svårigheter att starta långsiktiga och fungerande grannsamverkansprojekt. 

Grannsamverkan i flerfamiljshus är ett projekt där den lokala polisen i Halland 

tillsammans med försäkringsbolag och fastighetsägare framgångsrikt minskat 

brottsligheten, främst inbrott, i två socialt utsatta områden med flerfamiljshus där 

brottsligheten före insatserna var hög. Grannsamverkan har pågått mer än fem år i de 

båda områdena.  

En utvärdering som gjorts av Högskolan i Halmstad visar en betydande minskning av 

brottslighet före och efter grannsamverkan. Utvärderingen visar att brottsligheten 

minskat med 37 respektive 23 procent i områdena sedan grannsamverkans införande. 

Främst är det tillgreppsbrott som inbrott i lägenheter, källare och vindsförråd som 

minskat till följd av åtgärderna, men även skadegörelsen har minskat. Jämförelser 

med omkringliggande områden har gjorts, och där har inbrottsfrekvensen under 

motsvarande period ökat. De flesta trappuppgångar i de båda områdena är idag, drygt 

fem år efter att projektet initierades, involverade i grannsamverkan. 
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4. Please describe the objective(s) of the project?   

Huvudmålet för projektet har varit att : 

(1) minska brottsligheten i bostadsområdena Sörse och Andersberg.  

Ett annat mål för projektet har varit att:  

(2) öka tryggheten bland de boende 

 

 

5. How was the project implemented? 

Grannsamverkan i flerfamiljshus initierades av närpolisen i Halland tillsammans 

försäkringsbolaget Länsförsäkringar och bostadsbolag efter påtryckningar från 

boende. Parterna var måna om att få igång ett brottsförebyggande arbete i områdena 

Sörse och Andersberg eftersom man återkommande fick in många anmälningar från 

dessa två bostadsområden, som geografiskt inte är stora, men som stod för en stor 

del av anmälningarna i polisområdet. Boende krävde bland annat att 

försäkringsbolaget skulle förbygga inbrott i lägenheter och bilar istället för att enbart 

betala ut pengar i efterskott. Områdena består av flerfamiljshus och är så kallade 

socialt utsatta områden med förhållandevis hög kriminalitet och många boende känner 

sig otrygga. Främst utlandsfödda hyresgäster medgav i större utsträckning än andra 

att de drog sig för att vistas ute på egen hand efter mörkrets inbrott. 

Ett antal personer av de boende fick utbildning i brottsprevention av polisen. Därefter 

utsågs ett antal kontaktombud, 20 personer i Andersberg och 17 personer i Sörse, 

som var drivande för att få igång grannsamverkan i trapphusen i områdena. Bland 

aktiviteterna som skett inom ramen för projektet märks nattvandringar i området för att 

bland annat kontrollera fastigheter, pakreringsutrymmen och källare. Även 

trygghetsvandringar där boende fått notera avvikelser som trasig belysning etc har 

skett regelbundet. Polisen har också utökat sin fotpatrullering ungefär en timme i 

veckan i de båda områdena. Kontaktombuden för de olika 

grannsamverkansgrupperna har också fått ett direktnummer till den lokala 

närpolisstationen som de kunnat ringa dygnet runt. Polisen, försäkringsbolaget och 

boostadsbolagen har kontiuerligt haft uppföljningsmöten med de boende och 

tillsammans har man kunnat följa förändringar i brottsligheten. Verksamheten har 

fungerat i sex år på Sörse i Varberg och drivs av hyresgästerna i området. I 

Andersberg i Halmstad har den pågått i snart fem år och här är det bostadsbolaget 

som är organisatorisk motor. 

 

 

 

6. Were partners involved in planning and/or development and/or implementation of the 

project?  If so, who were they, and what were their roles? 
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Polisen: Grannsamverkan är en metod som ytterst drivs av polisen och i samarbete 

med de boende. Polisen var med och initierade grannsamverkan i de båda 

bostadsområdena, höll i utbildningar i brottsprevention och har en viktig stödjande 

funktion ända fram till idag. Polisen har även följt upp utvecklingen med 

anmälningstatistik över brottsligheten och utökat sin fotpatrullering i de båda 

bostadsområdena. Polisen var också en nyckelaktör i projektets styrgrupp. 

Länsförsäkringar (försäkringsbolag): Bolaget var med vid igångsättandet av projektet 

och deltog i utbildning av kontakpersonerna och har bistått med material och stöd. 

Bolaget var också en nyckelaktör i projektets styrgrupp. 

Halmstads Fastighets AB (bostadsbolag): Bostadsbolaget driver grannsamverkan som 

en del av det bostadssociala arbetet i grannskapet. Bostadsbolaget stödjer, stöttar, 

utvecklar arbetet efter behov och möjligheter i området. Bostadsboalget har varit 

organisatoriskt ansvariga för delar verksamheten och via kontakter med hyresgäster 

verkat för att fler av de boende ska engagera sig i grannsamverkan. 

Varbergs Bostads AB (bostadsbolag): Stödjer hyresgästerna som varit initiativtagarna 

till verksamheten i .  

Högskolan i Halmstad: Har under två år följt verksamheterna och utvärderat effekterna 

av grannsamverkan och identifierat de framgångsfaktorer som ligger bakom 

resultaten. Genom att ingå i projektets styrgrupp har resultatet fortlöpande kunnat 

implementeras i verksamheten.  

Boende: Grannsamverkan kan inte drivas utan engagerade boende. Till stor del utförs 

det “dagliga” arbetet av boende i form av exempelvis nattvandringar, 

trygghetsvandringar där avvikelser noteras samt möten med polis och bostadsbolag. 

 

 

7. How did you build in plans to measure the performance of the project? Has the 

project been evaluated? How, and by whom? 

Styrgruppen i projektet (polisen, länsförsäkringar och bostadsbolagen) har 

kontinuerligt följt upp resultaten under projektets gång. En viktig del i arbetat har varit 

att polisen tagit fram siffror över brott i de två områdena. Genom polisens datasystem 

HOBIT har det varit möjligt att få fram detaljerad statistik över begågna tillgrepps- och 

skadegörelsebrott, vilket gjort det möjligt för de aktiva att kontinuerligt få feedback över 

hur projektet förlöpt. 

På Sörse mäter Varbergs Bostads AB återkommande den upplevda tryggheten bland 

de boende. Under projektets gång har tryggheten bland de boende förbättrats visar 

dessa undersökningar. 

Projektet är utvärderat av Halmstad Högskola (forskargruppen har letts av fil. Doktor i  

Ove Svensson). Forskargruppen har begagnat sig av en metodtriangulering där tre 
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olika datakällor använts som mått på förändringar. Utöver polisens brottsstatistik över 

antalet polisanmälda brott har även forskargruppen konstruerat ett enkätformulär sin 

besvarats av 503 personer i bostadsområdena samt att 48 intervjuer med 

nyckelpersoner har genomförts. 

 

8. What were the results? How far were the objectives of the project achieved? 

För att kunna besvara i vilken utsträckning målen uppnåtts inom projektet har 

forskargruppen begagnat sig av en så kallad metodtriangulering där tre olika 

datakällor använts som mätt förändringar, såväl kvantitiva som kvalitativa. Utöver 

polisens brottsstatistik över antalet brottsanmälningar har även forskargruppen 

konstruerat ett enkätformulär som besvarats av 503 personer i bostadsområdena samt 

att 48 intervjuer med nyckelpersoner genomförts. 

Huvudmålet för projektet var att (1) minska brottsligheten i bostadsområdena Sörse 

och Andersberg i Halland. 

Med hjälp av polisens brottsstatistik (RAR) över anmälningar i Sörse respektive 

Andersberg har forskargruppen sökt svar på i vilken omfattning grannsamverkan 

bidragit till att brottsligheten. I utvärderingen har har man använt sig av tre 

brottskategorier för att mäta utvecklingen i de två bostadsområdena: tillgrepp (inbrott i 

lägenheter, källare och vindsförråd samt ur och av bil), skadegörelse och brott mot 

person. (För mer detaljerad information hänvisas till Utvärderingen sid 78-95) 

Tabell 1. Tillgrepp, skadegörelse och brott mot person på Sörse i Varberg under 

åren 2005 till och med 2011, enligt polisens statistik över anmälningar 

År                 Tillgrepp        Skadegörelse      Brott mot person       Totalt          Index 

2005              144                       28                                 27                      199            100 

2006                75                       23                                 33                      131              66 

2007              108                       42                                 25                      175              88 

2008                78                       31                                 30                      138              69 

2009                57                       17                                 36                      110              55 

2010                47                       14                                 21                        82              41 

 

Tabell 2. Tillgrepp, skadegörelse och brott mot person på Andersberg under 

åren 2005 till och med 2010 enligt polisens statistik över anmälningar. 

År                           Tillgrepp    Skadegörelse   Brott mot person   Totalt        Index 

2005                        260                  79                           105                     444         100 

2006                        233                  68                             94                     395           89 

2007                        238                138                           124                     500         113 

2008                        190                  86                           124                     400           90 

2009                        189                  61                           135                     385           87 

2010                        138                  91                             80                     309           70 
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Tabellerna visar utvecklingen av de olika brottskategorierna i de två områdena där 

grannsamverkan införts. Strecken i tabellen markerar det år när grannsamverkan 

införts (år 2007 i Sörse och år 2008 i Andersberg). Den sammantagna brottsligheten 

har minskat markant i de båda bostadsområdena efter att grannsamverkan införts. I 

Sörse minskade brotten mellan år 2006 (131 brott) och 2010 (82 brott) med 37 

procent. I Andersberg minskade brotten mellan år 2008 (400 brott) och 2010 (309 

brott) med 23 procent1. Minskningen är tydligast när det gäller främst tillgreppsbrott i 

de båda bostadsområdena, men även skadegörelsen har minskat betydligt sedan 

införandet av grannsamverkan. Brott mot person har varit mer oförändrad men även 

här märks en försiktig minskning.  

Jämför man utvecklingen av brott i Sörse och Andersberg med de två kommunerna 

Halmstad och Varberg där Sörse och Andersberg ingår, har inbrotten ökat under 

tidsperioden 2006–2010. Siffror för hela Hallands län visar att inbrotten i bostäder ökat 

med 36 procent (från 619 till 843) mellan år 2006–2010 samtidigt som inbrotten i de 

två områdena där grannsamverkan införts minskat (för mer detaljerad statistik över 

utvecklingen av brottssligheten i Hallands län, se utvärderingen sid 94). 

Projektet hade också som mål att (2) öka tryggheten bland de boende. I utvärderingen 

konstateras att man med hjälp av intervjuer med nyckelpersoner samt en enkät som 

besvarats av drygt 500 boende före och efter införandet av grannsamverkan 

sammantaget kan svara ja på frågan om tryggheten har ökat blande de boende. 

(utvärderingen sid 63). 

Grannsamverkan har visat sig vara både framgångsrik och uthållig såväl på Sörse 

som på Andersberg. En anledning är att den har fått växa fram organiskt i båda 

stadsdelarna utifrån sina skilda lokala förutsättningar. De flesta trappuppgångar i de 

båda områdena är idag, drygt fem år efter att projektet initierades, involverade i 

grannsamverkan.  

 

9. Give a concrete description of the implementation of the project and the references. 

Implementeringen finns beskriven i fråga 5. En detaljerad beskrivning av 

implementeringen finns beskriven i Utvärderingen “Grannsamverkan i flerfamiljshus” 

 

10. Are there reports or documents available on the project? In print or on the Web? 

Please, give references to the most relevant ones.  

                                                
1
 Forskargruppen valde att att utgå från år 2008 i Andersberg. Varför man inte i likhet med Sörse valde 

att jömföra med året före grannsamverkans införande, dvs år 2007, beror på att grannsamverkan tog  

över ett år att etablera i Andersberg till skillnad från Sörse. Den påbörjades 2008 men genomfördes 

inte fullt ut under 2009. Därav gjordes avvägningen att hellre ligga i underkant med siffrorna än att 

påvisa en större minskning av brottslighet som inte kan tillskrivas grannsamverkan. 
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 I länken nedan finns Utvärderingen från Halmstad Högskola. 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-

utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brottsforebyggande/Studie%20-

%20Grannsamverkan.pdf 

Utvärderingen bifogas också som ett dokument i denna insändan. En engelsk 

översättning av de viktigaste resultaten från utvärderingen bifogas också. Tyvärr finns 

ingen engelsk översättning tillgänglig av hela utvärderingen. 

 

11. How is the project funded? Has a cost-benefit analysis been carried out? If so, how? 

What were the findings? Please provide supporting information. 

Det har inte gjorts någon övergripande utträkning om projektet över tid varit lönsamt 

jämfört med om inte grannsamverkan etablerats i de två bostadsområdena.  

Försäkringsbolagen har dock prissatt inbrott i flerfamiljshus. I genomsnittt kostar varje 

inbrott i flerfamiljshus 11 000 kronor för försäkringsbolaget. Till det kommer självrisk, 

egenavgifter i form av inköp av nya saker, alla samhällskostnader såsom 

polisinsatser/utredningstid och omkostnader för bostadsbolaget. 

Till utvärderingen har avsatts om kring 250 000 kronor. Kostnaderna delades mellan 

bostadsbolaget och länsförsäkringar Halland. Projektet har annars kostat mest i avsatt 

arbetstid. Mycket grovt räknat kan man säga att arbetsinsatserna att vardera part, dvs 

försäkringsbolaget, polisen, och bostadsbolagen avsatt en halv arbetsdag/vecka i åtta 

månader om året under tiden projektet pågått.  

Hyresgästindex som bostadsbolagen gjort visar att de boende i områdena upplever en 

klart ökad trygghet och en minskad oro för brott. Denna ökning är dock inte prissatt. 

 

 

12. Please, write a one page description of the project:  

Grannsamverkan är en metod för att minska brottsligheten och öka tryggheten genom 

att de boende själva tar ansvar för sin egen närmiljö. Den är vanlig i villaområden i 

Sverige. I områden med flerfamiljshus i socialt utsatta områden, som i jämförelse med 

villaområden har en stor omsättning av boende, har polisen haft betydande 

svårigheter att starta långsiktiga och fungerande grannsamverkansprojekt. 

Grannsamverkan i flerfamiljshus är ett projekt där den lokala polisen i Halland 

tillsammans med försäkringsbolag,fastighetsägare och boende framgångsrikt minskat 

brottsligheten – främst inbrott – i två socialt utsatta områden med flerfamiljshus där 

brottsligheten före insatserna var hög.  Undersökningar bland boende visade att  

främst utlandsfödda personer uppgav att de kände en oro för att gå ut på kvällar och 

nätter. Grannsamverkan startades 2007 i området Sörse och 2008 i Andersberg och 

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brottsforebyggande/Studie%20-%20Grannsamverkan.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brottsforebyggande/Studie%20-%20Grannsamverkan.pdf
http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Rapporter-utredningar/01%20Polisen%20nationellt/Brottsforebyggande/Studie%20-%20Grannsamverkan.pdf
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har pågått i fem år eller mer i de båda områdena.  

Bland aktiviteterna märks polisens utbildning i brottsprevention av ett antal 

kontaktombud, nattvandringar samt trygghetsvandringar där boende tillsammans med 

bostadsbolag kunnat påpeka otrygga platser i närmiljön, exempelvis oklippta buskage 

och dålig belysning. Polisen har även utökat sin fotpatrullering i områdena med en 

timme i veckan vid uppstarten av projektet. 

En utvärdering som gjorts av Högskolan i Halmstad visar en betydande minskning av 

brottslighet före och efter införandet av grannsamverkan. Utvärderingen visar att 

brottsligheten minskat med 37 respektive 23 procent i områdena sedan 

grannsamverkans införande. Främst är det tillgreppsbrott som inbrott i lägenheter, 

källare och vindsförråd som minskat till följd av åtgärderna, men även skadegörelsen 

har minskat. Jämförelser med omkringliggande områden har gjorts, och där har 

inbrottsfrekvensen under motsvarande period ökat. I enkätundersökningar som 

omfattat drygt  500 boende konstateras också at tryggheten ökat till följd av 

åtgärderna. De flesta trappuppgångar i de båda områdena är idag,drygt fem år efter 

att projektet initierades, involverade i grannsamverkan.  

Enligt försäkringsbolagens statistik kostar varje inbrott omkring 11 000 svenska 

kronor. I summan räknas inte in samhällskostnader såsom polisinsatser/utredningstid 

och omkostnader för bostadsbolaget. Det finns ingen sammanlagd uträkning om 

projektet grannsamverkan i flerfamiljshus gått med vinst, men då brottsligheten 

minskat med mer än 20 procent i de båda områdena sedan grannsamverkans 

införande, är det sannolikt att projektet varit kostnadseefektivt. Polisen i projektet har 

konstaterat att grannsamverkan i flerfamiljshus är en typ av lokalt polisarbete som 

lyckats minska tillgreppsbrott med brottsligheten över 20 procent. I jämförelse med 

mång andra typer av brottsförebyggande polisarbeten är det en mycket bra siffra. 

Projektet har genom Länsförsäkringar i Halland fått en utmärkelse av den 

internationella organisationen Centre for Sustainability and Excellence som årligen 

utlyser en tävling om “best practice” inom CSR, corporate social responsibility. 

 

 

 


