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Bakgrund 

Trygghet, tillhörighet och framtidstro ska vara en central grund för alla 

barn och ungdomar i Sandvikens kommun. För att nå dit krävs ett 

omfattande och långsiktigt arbete med att skapa en positiv social 

utveckling och jämlika uppväxtvillkor.  

Problem som hindrar en positiv utveckling hos barn och unga1 är våld, 

ungdomsbrottslighet, bruk av tobak, alkohol och narkotika, sexuellt 

riskbeteende, ofullständig skolgång och psykisk ohälsa. Det är dessa 

problem som Spira jobbar mot att förändra genom att reducera 

bakomliggande riskfaktorer, och stärka de skyddsfaktorer som buffrar 

mot riskerna.  

För att systematisera det långsiktiga trygghetsarbetet beslutade 

Sandvikens kommunfullmäktige 2021 att implementera styrmodellen 

Communities That Care (CTC). Denna satsning fick namnet Spira och 

beskrivs som en hållbar plan för alla barn och unga i Sandvikens 

kommun. Spira startade hösten 2022 och arbetar i två parallella spår - 

främjande och förebyggande (se figur 1). 

 

Figur 1. Två spår av Spiras arbetsprocess – Förebyggande och Främjande arbete 

Tre områdesteam bildades för att kunna anpassa arbetet efter olika 

områdens behov. Syftet med områdesprofilen är att skapa en samlad 

nulägesbild av behov och resurser för respektive område. I nästa steg 

tittar områdesteamen på vilka insatser som kan behöva tas in i området 

för att komplettera utbudet och matcha behoven som identifierats. 

Varje område formulerar en 10-årig handlingsplan som omfattar både 

främjande och förebyggande insatser. 

 

 

 

1 Ordförteckning av alla kursiverade ord börjar på sida 18. 
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Sammanfattning 

Områdesprofilen är en nulägesbeskrivning av bostadsområdena 

Barrsätra, Björksätra, Centrum, Norrsätra, Nya Bruket, Vallhov och 

Stadsparken. Profilen har arbetats fram av lokalområdets 

områdesteam som består av aktörer från flera olika 

verksamheter och organisationer. 

För att skapa en väl underbyggd områdesprofil, som arbetet kan bygga 

vidare på, har områdesteamet utfört en risk- och resursanalys. 

Riskanalysen utgår från CTC-enkäten som besvaras av barn och unga i 

Sandvikens kommun. Resursanalysen utgår från en resursinventering av 

program, insatser och aktiviteter som finns i Sandvikens kommun. 

Baserat på risk- och resursanalysen har områdesteamet för område 1 

valt att aktivt arbeta för att minska två problem, psykisk ohälsa och 

ofullständig skolgång. För att komma åt dessa problem valde 

områdesteamet att prioritera fyra bakomliggande risk- och 

skyddsfaktorer: (1) Bristande föräldraskap, (2) Känsla av 

skolmisslyckande och/eller låg måluppfyllelse, (3) Tillfälle att få delta i 

prosociala fritidsaktiviteter och (4) Tillfälle att få delta och bidra i 

prosociala sammanhang i närområdet. 

I resursanalysen så gjordes en inventering där området totalt tittade på 

132 insatser/program/aktiviteter. Områdesteamet kom fram till att 115 

av dessa är främjande och 17 är förebyggande (varav 5 på universell 

nivå). Det vi kan konstatera av resursanalysen är att område 1 saknar 

effektiva insatser på universell nivå som matcher våra behov. 
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Områdesteamet 

Arbetet med att skapa en god grund för en stabil framtid för 

områdets barn och unga behöver vi göra tillsammans. I vårt 

områdesteam ingår följande organisationer och verksamheter. 

Deltagande aktörer 
Kunskapsförvaltningen 

Bessemerskolan 

Norrsätraskolan 

Björksätraskolan 

Murgårdsskolan 

Södra förskoleområdet 

Centrala förskoleområdet 

Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Fältverksamheten 

Ekonomienheten 

Familjecentralen – Öppna förskolan 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Sandvikens folkbibliotek 

Fritidsenheten 

Arbetslivsförvaltningen 

Integrationsenheten 

Sandvikenhus 

IOGT-NTO 

Rapatac  

Rädda Barnen  

Framsteget 

Göranssonska Stiftelsen 

Göranssonska Skolan  

Polisen  

 

Stort tack till alla medverkande! 
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Beskrivning av området 

Område 1 består av delområdena Barrsätra, Björksätra, Centrum, 

Norrsätra, Nya Bruket, Stadsparken och Vallhov. Begreppet ”område” 

används genomgående i områdesprofilen och syftar till det geografiska 

område som dessa delområden tillsammans bildar. 

 

Området utgör de centralaste delarna av Sandvikens tätort och har 

både små- och flerbostadshus. Det bor 15 489 personer i området, 

varav 3639 är barn i åldrarna 0–18 år (se tabell 1 för fördelning). 

Tabell 1. Antal barn i området för respektive ålderskategori 

 

Källa: SCB, befolkningsstatistik, 31 december 2021. 

Området har tolv förskolor, fyra grundskolor och två gymnasieskolor. I 

tabell två så jämförs statistik för socioekonomiska förhållanden i 

området med snittet för Sandvikens kommun. Området har i snitt lägre 

årsinkomst, eftergymnasial utbildning och förvärvsfrekvens samt högre 

långtidsarbetslöshet. 
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Tabell 2. Socioekonomiska förhållanden för området, jämfört med Sandvikens kommun 

 Område 1  Sandviken kommun  

Årsinkomst (median) 224 849 kr 252 361 kr 

Eftergymnasial utbildning 

(%) 

30% 34% 

Långtidsarbetslöshet (%) 16% 9% 

Förvärvsfrekvens (%) 60% 72% 

Källa: Supercross, Region Gävleborg Sysselsättning, 2017.  
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Förebyggande arbete 

Riskanalys 
Riskanalysen utgår från data om problem och dess bakomliggande 

orsaker, risk- och skyddsfaktorer, bland barn och ungdomar i området. 

Att arbeta med en enskild faktor utan sammanhang är inte 

verkningsfullt, eftersom faktorerna samspelar med varandra. Det går 

inte heller att arbeta mot alla områdets risk- och skyddsfaktorer. 

Det förebyggande arbetet behöver riktas mot de faktorer som påverkar 

flest barn och unga och som kan kopplas ihop med de problem som är 

mest utbredda i området. Riskfaktorer ska minimeras och skyddsfaktorer 

stärkas. För att kunna prioritera faktorer genomfördes en riskanalys. 

Riskanalysen gjordes till stor del av en analysgrupp, som gav förslag på 

vilka förhöjda riskfaktorer och svaga skyddsfaktorer arbetet ska riktas in 

på. Analysgruppen har förankrat förslaget av prioriteringen med 

områdesteamet som sedan fastställts av styrgruppen. 

Dataunderlag 

CTC-enkäten 

Data om området har samlats in genom elevenkäten som är en del av 

Spiras arbete. Enkäten baseras på barn och ungdomars egna 

upplevelser och ger oss data på risk- och skyddsfaktorer som finns i barn 

och ungdomars uppväxtmiljö. Datamaterialet är grunden för 

analysarbetet och ger oss möjlighet att följa upp arbetet i framtiden. 

Enkäten besvaras vartannat år i skolor i Sandvikens kommun och första 

mätningen gjordes 2021. Elever i årskurs 6 till och med årskurs 2 på 

gymnasiet erbjöds delta. Totalt från hela kommunen gav enkäten 2183 

enkätsvar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 84,8%. Utav dessa är 836 

svar från barn och ungdomar som bor i området. Områdets resultat av 

enkäten 2021 finns att läsa i bilagorna. 

Kompletterande data 

För att bredda analysen samlades statistik in från Sandvikenhus 

gällande klotter/skadegörelse, intern omflyttning sam deras 

trygghetsindex. I övrigt så ansågs representanterna i analysgruppen 

tillsammans med deras verksamheter ha tillräcklig erfarenhet och 

kännedom om lokalområdet för att genomföra analysen. 
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Riskanalysens process 
Analysgruppen fick till uppgift att analysera CTC-enkätens resultat från 

2021 för att föreslå prioritering av maximalt två problemutfall samt två till 

fem risk- och skyddsfaktorer som arbetet ska rikta in sig mot. 

Analysgruppen bestod av representanter ifrån Murgårdsskolan, 

Norrsätraskolan, Bessemerskolan, Göranssonska skolan, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, Polisen, Framsteget och Sandvikenhus. 

Analysgruppens förslag på vilka förhöjda riskfaktorer och svaga 

skyddsfaktorer som arbetet ska riktas in på har bekräftats av 

områdesteamet och fastställts av styrgruppen. 

Problemutfallen och risk- och skyddsfaktorer analyserades utifrån 

följande kriterier: 

• Vilka påverkar flest barn i området, hur de hänger ihop med 

andra risk- och skyddsfaktorer samt områdets problem. 

• Annan befintlig data relevant för faktorerna och problemen. 

• Tjänstepersoners egna erfarenheter från att arbeta i området. 

Prioritering av problemutfall 
Områdesteamet och analysgruppen ansåg att de problemutfall som är 

mest utbredda i området är: 

• Psykisk ohälsa 

• Ofullständig skolgång 

Analys av problemutfall 

Psykisk ohälsa 

Områdesteamets och analysgruppens egna erfarenheter av området 

tillsammans med datamaterialet gav inga tvivel om att psykisk ohälsa är 

ett stort problem i såväl Sandvikens kommun som i området. Att många 

barn/elever i området lider av psykisk ohälsa kan påverka både 

skolgången och umgängeskretsen. Resultatet från enkäten visar att 

40,8% av områdets barn och ungdomar växer upp med en påtaglig risk 

att utveckla psykisk ohälsa (se bilaga 5). Det finns en skillnad mellan 

könen där flickor (52,4%) har betydligt högre risk än pojkar (29%). 

Samtliga aktörer var eniga om att detta problem bör prioriteras trots att 

området ligger lägre än snittet för hela Sandviken. 

Ofullständig skolgång 

Skolan är en stor del av barn och ungdomars vardag och är i 

förlängningen av stor betydelse för ett fungerande vuxenliv. Att inte ha 

en fullständig skolgång medför att barnet/ungdomen lätt hamnar i ett 

utanförskap i jämförelse med många av de jämnåriga kamraterna som 

lyckas med fortsatta studier från grundskola till gymnasiet och som även 

fortsätter med högre studier. Detta utanförskap kan leda till att 
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barnet/ungdomen söker upp andra grupper för att känna en tillhörighet 

och befinna sig i ett socialt sammanhang. 

För vårt område visar datamaterialet att 16% skolkat från skolan den 

senaste månaden, vilket är högre än Sandvikensnittet (13%; se bilaga 

4). Addera det faktum att områdets riskfaktorer i skolan är höga och att 

27,9% av Sandvikens elever, enligt Skolverket, inte är behöriga till 

gymnasiet. Områdesteamet och analysgruppen anser att ofullständig 

skolgång är ett problem som vi vill förändra i positiv riktning. 

Prioritering av risk- och skyddsfaktorer. 
Områdesteamet har valt att prioritera två risk- och två skyddsfaktorer för 

att förändra de prioriterade problemutfallen i positiv riktning. 

Riskfaktor - Bristande föräldraskap (47%) 

En av riskfaktorerna som områdesteamet valt att prioritera är: 

 

Figur 2. Definition av riskfaktor: Bristande föräldraskap. 

Analysgruppens resonemang  

I analysgruppen ingår medlemmar från skolan (integrationspedagoger 

och biträdande rektorer från både grundskolan och gymnasiet) som 

kan bekräfta vikten av föräldrars betydelse för barnets skolgång. Vårt 

område består av bostadsområden där en stor del av de boende har 

ett annat modersmål än svenska och som upplevs besitta otillräckliga 

kunskaper om det svenska samhället och den svenska skolan. Detta kan 

i sin tur försvåra barnens skolgång då föräldrar inte vet vad som 

förväntas av dem i skolsammanhang eller hur de ska stötta barnen i 

dess utveckling. Det här kan också leda till att barnen får ett övertag i 

hemmet då de ofta lär sig det svenska språket snabbare än sina 

föräldrar och kan på så sätt hävda sina rättigheter på ett ibland 

felaktigt sätt. Analysgruppen har positiva erfarenheter av att om 

föräldrar stärks i sitt föräldraskap genom olika typer av 

informationsmöten eller utbildningar så gynnar det barnet genom att 



 

 

 

 

 

  11

s

s

d

de kan känna en grundtrygghet i hemmet med tydliga regler och 

ramar. 

Bristande föräldraskap påverkar inte bara våra prioriterade 

problemutfall utan samtliga och resultatet av enkäten visar att det är en 

förhöjd riskfaktor i området då 47% av barnen växer upp med den (se 

bilaga 1). Enkätresultatet ligger i linje med de kunskaper och 

erfarenheter som finns i områdesteamet såväl som i analysgruppen. Om 

föräldraskapet stärks så kan det antas att vi kommer att få se en positiv 

utveckling i flera faktorer utöver de prioriterade. 

Riskfaktor - Känsla av skolmisslyckande och/eller låg 

måluppfyllelse (50%). 

Den andra riskfaktorn som områdesteamet valt att prioritera är: 

 

Figur 3. Definition av riskfaktor: Känsla av skolmisslyckande och/eller 

skolmisslyckande. 

Analysgruppens resonemang 

Skolan är en stor del av barnens vardag där de tillbringar  större delen 

av sin vakna tid. Att barn och ungdomar får känna att de lyckas i sin 

skolgång är en viktig faktor för att de ska lyckas senare i livet. Skolan kan 

innebära en press på barn och ungdomar, inte bara press på sig själva 

utan även från vuxna. Psykisk ohälsa är ett utbrett problem i vårt 

område som vi vill påverka genom att få fler att känna att de lyckas i 

skolan. Känsla av skolmisslyckande och/eller låg måluppfyllelse 

påverkar inte bara psykisk ohälsa utan alla problemutfall. Vilket gör att 

vi förhoppningsvis får se en positiv utveckling på fler riskfaktorer och 

problem. Vartannat barn (50%) i området växer upp med riskfaktorn (se 

bilaga 1). 

Skyddsfaktorer 

De två skyddsfaktorer som områdesteamet valt att prioritera är: 

• Tillfälle att få delta och bidra i prosociala sammanhang i 

närområdet (57%). 

• Tillfälle att få delta i prosociala fritidsaktiviteter (49%). 
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Figur 4. Definition av skyddsfaktor: Tillfälle att få delta och bidra i prosociala 

sammanhang i närområdet. 

 

Figur 5. Definition av skyddsfaktor: Tillfälle att få delta i prosociala 

fritidsaktiviteter. 

Analysgruppens resonemang 

Områdesteamet och analysgruppen valde att prioritera dessa två 

skyddsfaktorer eftersom de ansågs gå ihop med varandra. Båda 

ansågs lika viktiga. Vi ser att barn och ungdomar i vårt område behöver 

fler vuxna positiva förebilder när de växer upp. Det är viktigt att barn 

och ungdomar har en meningsfull sysselsättning på sin fritid och att det 

finns närvarande vuxna i dessa sysselsättningar. 51% av barnen i 

området deltar inte i prosociala fritidsaktiviteter och 43% upplever att 

det inte finns tillgängliga aktiviteter (se bilaga 2). Vi vill att det ska finnas 

tillgängliga aktiviteter för alla och goda vuxna förebilder som möter 

dem. Det kan bidra till att fler barn och ungdomar får ett sammanhang 

och utvecklar en känsla av stolthet till sitt närområde. Att fler känner sig 

inkluderade i fritidsaktiviteter i såväl området som i hela kommunen. 

Områdets styrkor 
De sex problemutfall vi mäter kan brytas ner till 22 konkreta frågor i 

enkäten. När områdesteamet och analysgruppen analyserade 
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resultatet från de 22 frågorna så ligger vårt område lägre än 

Sandvikensnittet på 18 av 22 (se bilagorna 3–5). Den största positiva 

skillnaden i vårt område, jämfört med genomsnittet i Sandviken, är bruk 

av alkohol och tobak (se bilaga 3).  

Vårt område ligger lägre (40,8%) än Sandvikensnittet (48,2%) i den 

påtagliga risken att utveckla psykisk ohälsa (se bilaga 5). Framför allt 

skiljer sig siffrorna för flickor som växer upp med den här risken. 

Områdesteamet och analysgruppen anser att det är en styrka och 

någonting som det vi ska ta ha med oss i det framtida arbetet trots att 

problemet kommer att prioriteras. 

Sist men inte minst så vill vi lyfta skolorna i vårt område. Resultatet av 

skyddsfaktorerna visar att 75% av barn och ungdomar i området känner 

att man får delta och bidra prosocialt i skolan och 72% upplever att 

man får bekräftelse för prosociala beteenden i skolan (se bilaga 2). 

Resursanalys 
Den andra delen av analysarbetet handlar om att identifiera och 

synliggöra program, insatser och aktiviteter som finns i såväl kommunen 

som i området. Dessa program, insatser och aktiviteter matchas mot 

områdets prioriterade faktorer. Syftet är att synliggöra vilka resurser som 

finns och hur de matchar områdets behov. 

Resursanalysen kommer, tillsammans med riskanalysen, utgöra 

beslutsunderlag för planeringen av det fortsatta arbetet i området. För 

att förebygga problem och främja goda uppväxtvillkor förespråkar 

Spira en kombination av främjande och universella insatser. 

Resursanalysens process 
I resursanalysen så ingår det att göra en inventering och en analys av 

befintliga insatser i området. Resursinventeringen samlade in insatser 

från hela kommunen som områdesteamet sorterade i främjande eller 

förebyggande. De förebyggande insatserna sorterades vidare i 

preventionsnivåer (universell, selekterad eller indikerad). 

Programgruppen fördjupade sig i de universella insatserna som 

synliggjorts för att se om de är effektiva mot områdets prioriterade 

faktorer. Programgruppen analyserade också hur många av de 

främjande insatserna som geografiskt finns i området. 

Programgruppen består av representanter ifrån Fältverksamheten (IFO), 

IOGT-NTO, Murgårdsskolan, Bessemerskolan, Kultur- och 

Fritidsförvaltningen, Sandvikenhus, Rädda Barnen och Göranssonska 

Stiftelsen. 
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Vad kom vi fram till? 
Resursinventeringen resulterade i 132 insatser inskickade av 40 olika 

aktörer i hela Sandvikens kommun. Områdesteamet och 

programgruppen ansåg att av dessa 132 insatser så var: 

• 115 främjande insatser 

• 17 förebyggande insatser varav 5 på universell nivå. 

Områdets resultat 

Programgruppen gjorde bedömningen att två av de fem insatser som 

kategoriserats som universella kan antas påverka områdets prioriterade 

risk- och skyddsfaktorer. Utifrån CTC:s kriterier för effektiva insatser 

analyserades dessa två vidare. Den analysen resulterade i att det 

saknas effektiva insatser på universell nivå som matchar behoven i 

området. 

De främjande insatserna analyserades vidare av programgruppen för 

att undersöka hur många av dessa som finns tillgängliga för barn och 

ungdomar i vårt område. Resultatet visade att 67 av de 115 främjande 

insatserna var geografiskt tillgängliga för barn och ungdomar i vårt 

område.  

Programgruppen diskuterade frågan ”Vad är tillgängligt?” och vi vill 

tydliggöra vad som diskuterades i områdesprofilen. En grundläggande 

definition som vi var överens om, för att en aktivitet ska anses tillgänglig, 

var att barn ska kunna ta sig till aktiviteten själv och det ska vara gratis. 

Vi behöver djupare diskutera vilka hinder som finns i vårt område för att 

delta i de olika främjande aktiviteterna som finns. Hur vi kan möjliggöra 

att barn och ungdomar upplever att det finns tillgängliga 

fritidsaktiviteter. Den här diskussionen går i linje med analysgruppens 

resultat av riskanalysen. 

Slutsats 

Det vi kan konstatera är att resursanalysen påvisar ett behov av 

effektiva universella insatser som påverkar områdets prioriterade 

faktorer: 

• Bristande föräldraskap 

• Känsla av skolmisslyckande och/eller låg måluppfyllelse 

• Tillfälle att delta i prosociala fritidsaktiviteter 

• Tillfälle att få delta och bidra i prosociala sammanhang i 

närområdet. 

Analysen visar även att vi i framtiden behöver diskutera tillgänglighet 

och hur vi kan skapa mer tillgängliga aktiviteter för barn och ungdomar 

i området. 
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Främjande arbete 

Spiras främjande arbete syftar till att stärka skyddsfaktorer och 

det gör vi främst genom att kvalitetssäkra kommunens främjande 

aktiviteter och insatser med den sociala utvecklingsstrategin. 

Områdesteamet valde att rikta särskilt fokus mot specifika 

skyddsfaktorer vilket resulterar i att det främjande arbetet kan bli mer 

specifikt. Områdesteamet ser ett behov av att systematiskt arbeta med 

följande skyddsfaktorer: 

• Tillfälle att delta i prosociala fritidsaktiviteter. 

• Tillfälle att få delta och bidra i prosociala sammanhang i 

närområdet. 

Resursinventeringen synliggjorde 115 främjande insatser och aktiviteter i 

kommunen varav 67 ansågs geografiskt finnas för barn och ungdomar i 

vårt område. Områdesteamet och engagemangsgruppen kommer att 

arbeta fram en plan på hur vi kan kvalitetssäkra områdets aktiviteter 

med hjälp av den sociala utvecklingsstrategin. 

Den sociala utvecklingsstrategin 
När områdesprofilen skrivs har följande verksamheter/organisationer 

utbildats i den sociala utvecklingsstrategin: 

• Sandvikens bordtennisklubb 

• Sandvikens folkbibliotek (Kultur- och fritidsförvaltningen) 

• Kulturenheten (Kultur- och fritidsförvaltningen) 

• Fritidsenheten (Kultur- och fritidsförvaltningen) 
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Hur fortsätter arbetet i 

området? 

Nästa steg i Spiras arbete är att ta fram en gemensam 

handlingsplan för området, baserad på nulägesbeskrivningen av 

behoven i områdesprofilen.  

Handlingsplanen 
Handlingsplanen, som förväntas färdigställas våren 2023, kommer att 

beskriva de förebyggande och främjande insatserna, när och var de 

ska genomföras och av vem. Områdesteamet kommer att formulera 

mätbara mål och delmål både på lång och kort sikt. Under hösten 2022 

har områdesteamet och engagemangsgruppen arbetat fram en 

framtidsbild för området. Framtidsbilden kommer att fungera som en 

vägvisare för handlingsplanen och som gör att områdesteamet kan se 

om arbetet går i önskad riktning. 

Områdets framtidsbild 
Områdesteamet och engagemangsgruppens arbete har försökt fånga 

barn och ungdomars egna perspektiv. Resultatet av det arbetet och 

den nuvarande versionen av framtidsbilden är: 

”Område 1 är ett tryggt område där det finns 

tillgängliga aktiviteter för alla. Vuxna är närvarande 

och alla i vårt område känner tillhörighet och 

gemenskap. Alla barn får möjlighet att vara 

delaktiga, ha roligt, lära sig nya saker och bli 

bekräftade för sina ansträngningar. Barn unga och 

vuxna bryr sig och vill skapa en positiv utveckling.” 
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Ordförteckning 

Nedan beskrivs några vanligt förekommande begrepp i 

preventionsarbetet. 

Analysgrupp   

I analysgruppen ingår representanter från förvaltningar, föreningar, polis 

och räddningstjänst. Utifrån datamaterial prioriterar gruppen vilka risk-

och skyddsfaktorer, samt problemutfall som områdesteamen bör rikta 

arbetet mot.  

Barn och unga 

Personer under 18 år. 

  
Bruk av tobak, alkohol och narkotika  

Användning av tobak, alkohol och narkotika hos ungdomar kan leda till 

såväl personliga som samhälleliga konsekvenser. I CTC-enkäten ställs 

frågor om användandet av tobak, snus, alkohol och narkotika.  

Communities that Care (CTC)  

Communities That Care syftar till att skapa goda uppväxtvillkor. Det är 

ett preventionssystem för att kvalitetssäkra och systematisera 

förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet, tobaks-, alkohol- 

och narkotikabruk, våld, sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång 

och depression och ångest. CTC omfattar också ett systematiskt 

främjande arbete för att stärka barns positiva utveckling.   
  

CTC-enkät   

Elevenkäten, också kallad CTC-enkäten, samlar in data om ungdomars 

problemutfall, hälsoproblem och data om 24 riskfaktorer och 12 

skyddsfaktorer. Enkäten är internationellt validerad. Den svenska 

enkäten utgår från den internationella och har testats i tre olika 

omgångar och därefter anpassats efter svenska förhållanden. Enkäten 

fylls i under lektionstid via frågeformulär på webben. Det är frivilligt att 

delta för eleverna och vårdnadshavare informeras i förväg. Enkätsvaren 

behandlas anonymt och hanteras utifrån gällande lokala och 

nationella regelverk för informationssäkerhet. Resultaten har 

sammanställts på lokalområdesnivå.   
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Effektiv insats/program   

Effektiva insatser fyller flera olika kriterier. För 

att vara helt säker på att en insats fungerar 

och verkligen påverkar de valda risk- och 

skyddsfaktorerna, rekommenderas att den 

är utvärderad med en kontrollgrupp. 

Studien ska visa hur bra insatsen var i 

jämförelse med dem som inte fick den. 

Vidare behövs en programteori, en 

teoretisk förklaring som beskriver hur 

insatsen leder till förändring. För att 

säkerställa implementeringen behövs en 

manual. Insatsen behöver också vara 

tillgänglig för området. Se bilden bredvid. 

 

Engagemangsgrupp   

I engagemangsgruppen ingår 

representanter från områdesteamet. Gruppen tar fram en framtidsbild 

för områdena och fokuserar på att implementera den sociala 

utvecklingsstrategin i det främjande arbetet.    

 

Främjande arbete    

Främjande arbete är insatser som utgår från att stärka och bibehålla 

människors hälsa och välbefinnande. I CTC-arbetet innebär det att 

stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.      
  

Förebyggande arbete 

Förebyggande arbete är insatser som syftar till att förhindra att ett 

specifikt problem uppstår. I CTC-arbetet handlar det om att minska 

riskfaktorer. 
  

Ofullständig skolgång   

Ofullständig skolgång försvårar inträdet på arbetsmarknaden och 

påverkar möjligheterna till försörjning.   
    

Områdesteam   

Framgångsrikt preventionsarbete är komplext och kräver samverkan 

från flera olika aktörer. Alla som arbetar med barns och ungas 

välbefinnande i området ges möjlighet att delta i arbetet och de 

organiseras i ett områdesteam med olika arbetsgrupper. 

Arbetsprocessen ger en gemensam kunskap om, och verktyg för, ett 

effektivt preventionsarbete. Arbetet följer en, i detalj, beskriven 

arbetsgång som bygger på forskning där arbetet noga dokumenteras 

och kvalitetsgranskas med hjälp av en checklista. Arbetet samordnas 

av en lokal utvecklingsledare.   
   

Problemutfall  

Förebyggande och främjande arbete syftar till att skapa goda 

uppväxtvillkor. Begreppet problemutfall avser i detta sammanhang de 

problem som står i vägen för goda uppväxtvillkor och som hanteras av 

CTC-arbetet. De är ungdomsbrottslighet, bruk av tobak, alkohol, 
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narkotika, ofullständig skolgång, våld, sexuellt riskbeteende och psykisk 

ohälsa.   
  

Programgrupp  

I programgruppen ingår representanter från bland annat förvaltningar, 

föreningar och räddningstjänst. En arbetsgrupp i områdesteamet vars 

uppgift är att kartlägga befintliga insatser i området och analysera vilka 

behov som finns. Vid framtagandet av handlingsplanen tar 

programgruppen fram förslag på effektiva program och följer därefter 

upp implementeringen av dessa.   
  

Psykisk ohälsa (benämns i vissa dokument som depression och ångest)  

Frågorna i CTC-enkäten ger ett tillförlitligt mått på förekomsten av 

psykisk ohälsa bland ungdomarna i lokalområdet och kan inte 

användas för att diagnostisera depression hos enskilda individer.   

  

Resursanalys   

I resursanalysen identifieras och synliggörs områdets befintliga program, 

insatser och aktiviteter. De kategoriseras i främjande insatser och 

förebyggande insatser. I analysen blir det tydligt vilka effektiva resurser 

som redan finns i området, om de påverkar de prioriterade risk- och 

skyddsfaktorerna och om de behöver anpassas.   
 

Riskanalys   

Riskanalysen är en del av analysarbetet och görs för att det 

förebyggande arbetet ska riktas mot områdets behov. Riskanalysen 

bygger till stor del på resultat från elevenkäten. Data analyseras och 

jämförs med övriga Sandviken och med annan data exempelvis data 

från polis, räddningstjänst, skolor och socialtjänsten. Erfarenheter från 

området, boende och tjänstepersoners kunskaper tillvaratas också i 

analysarbetet.  
  

Riskfaktor    

En riskfaktor är en omständighet som ökar risken för att problemutfall ska 

utvecklas. Barn som växer upp med flera riskfaktorer löper större risk att 

utveckla problemutfall än barn som växer upp med färre riskfaktorer. 

Riskfaktorer är universella. De utgör en risk för barn och unga 

oberoende av kön, etnicitet, religion, kulturella eller regionala skillnader. 

Varje lokalområde har sin sammansättning av riskfaktorer. En riskfaktor 

kan förutspå flera olika problemutfall. 
  

Preventionsnivåer  

Preventionsarbete kan ske på tre nivåer:   

• Universell prevention är insatser riktade till en hel 

befolkningsgrupp oavsett individuell risk.   

• Selektiv prevention innefattar insatser som rikas till olika grupper i 

samhället med förhöjd risk att utveckla problemutfall och 

hälsoproblem, så kallade riskgrupper.  

• Indikerad prevention är en preventionsform bestående av 

insatser som riktas till individer som redan har problem eller hög 

risk att utveckla dessa.   
 

Sexuellt riskbeteende  
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När ungdomar är sexuellt aktiva utan preventivmedel vilket kan leda till 

oönskade graviditeter samt sexuellt överförbara sjukdomar som är ett 

hot mot hälsan. I CTC-enkäten ställs frågor om oskyddat sex och 

eventuell påverkan av alkohol/narkotika vid samlag.  
 

Sociala utvecklingsstrategin     

Arbetet med den sociala utvecklingsstrategin, också kallat hjärtat i CTC-

arbetet, syftar till att utveckla känslan av tillhörighet till goda förebilder 

och/eller positiva sociala sammanhang. Med det menas förebilder eller 

sammanhang där normer och värderingar som är viktiga i vårt 

demokratiska samhälle förmedlas och vidmakthålls. Känslan av 

tillhörighet utvecklas i en relation där barnet får: tillfälle att delta och 

bidra, får utveckla förmågor och kunskaper och får bekräftelse för 

ansträngningen.   
  

Skyddsfaktor   

De skyddar mot påverkan från riskfaktorer men är inte alltid varandras 

motsatser. Ett barn med flera skyddsfaktorer står bättre rustad än ett 

barn med färre skyddsfaktorer. Skyddsfaktorerna listas i bilaga 2. 

 

Styrgrupp   

Består av kommundirektörens ledningsgrupp. Gruppen beslutar om 

områdesteamens handlingsplaner samt valda risk-och skyddsfaktorer.    
 

Ungdomsbrottslighet   

Detta begrepp är ett samlingsnamn för olika brott som begås av 

ungdomar. Till exempel våldsbrott, rån, hot, egendomsbrott, anlagda 

bränder och vandalism. I CTC-enkäten ställs frågor om snatteri, stöld, 

drogförsäljning, förstörelse av annan persons egendom eller om de burit 

pistol/revolver eller blivit gripna.  
  

Utvecklingsledare   

En funktion med uppgift att leda och samordna områdesteamet 

genom CTC-processen med hjälp av CTC-checklistan. I Spiras CTC-

arbete finns två olika utvecklingsledare:  

• En central utvecklingsledare   

• Tre lokala utvecklingsledare med varsitt område  
  

Våld   

Med våld menas handlingar mot personer som leder till kroppskador 

eller där det hotats med kroppsskador. Våld omfattar många olika 

brott. I CTC- enkäten ställs frågor om våld använts i avsikt för att skada 

någon.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Resultat 

riskfaktorer för 

område 1. 
Höga värden behöver sänkas. 

Procenttalet visar hur många  

barn i området som är  

utsatta för respektive faktor,  

över en viss nivå, som  

”förutser” senare problem. 

Källa: 

CTC-enkäten 2021, 

Sandvikens kommun. 
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Bilaga 2 – Resultat 

skyddsfaktorer för 

område 1.  
Låga värden behöver höjas. 

Procenttalet visar hur många 

barn i området som har  

skyddsfaktorn. 

Källa: 

CTC-enkäten 2021, 

Sandvikens kommun. 
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Bilaga 3 – Resultat problemutfall alkohol-, tobak- 

och narkotikabruk. 
Områdets resultat (ljusblå) jämförs med snittet för Sandvikens kommun 

(lila). Källa: CTC-enkäten 2021, Sandvikens kommun. 
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Bilaga 4 – Resultat problemutfall ofullständig 

skolgång, brottslighet, våld och sexuellt 

riskbeteende. 
Områdets resultat (ljusblå) jämförs med snittet för Sandvikens kommun 

(lila). Källa: CTC-enkäten 2021, Sandvikens kommun. 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Skolk senaste månaden

Full/påverkad av droger i skolan senaste

året

Sålt droger senaste året

Stulit eller försökt stjäla en bil, mc, moped

senaste året

Gripits av polis eller ordningsmakt senaste

året

Slagit någon för att allvarligt skada dem

senaste året

Burit pistol eller revolver senaste året

Burit med dig pistol eller revolver till skolan

senaste året

Stulit något som varit värt mer än 50kr

senaste året

Med vilje förstört något som inte tillhörde dig

eller din familj senaste året

Snattat i en butik senaste året

Någonsin haft sex/sexuellt

umgänge/samlag

Var påverkad av alkhol eller narkotika första

gången sex/sexuellt umgänge/samlag

Använde inte preventivmedel vid senaste

samlaget

Område 1 Sandvikens kommun
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Bilaga 5 – Resultat psykisk ohälsa i område 1. 
Områdets resultat (ljusblå) jämförs med snittet för Sandvikens kommun 

(lila). Källa: CTC-enkät 2021, Sandvikens kommun. 

Frågorna om psykisk ohälsa som ställs i enkäten har inte som avsikt att 

diagnostisera depression hos individer. Frågorna ger ett tillförlitligt mått 

på förekomsten av psykisk ohälsa bland ungdomarna i lokalområdet, 

på aggregerad nivå. 

Procenttalen visar hur många barn i området som är över en viss nivå 

som innebär en påtaglig risk att utveckla psykisk ohälsa. 
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