
 

 

 

 

 

  1

s

s

d

Områdesprofil för 

Spira-område 3 
Gysinge, Gästrike Hammarby, Jäderfors, 

Järbo, Kungsgården, Storvik, Årsunda, 

Åshammar och Österfärnebo. 

Mindre orter i våra kommundelar ingår. 

 

Tillsammans skapar vi en god grund 

för en stabil framtid! 
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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 unga är våld1, 

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 denna områdesprofil är att skapa en 

samlad nulägesbild av områdets utmaningar och resurser. I nästa steg 

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

för att komplettera utbudet och matcha behoven som identifierats. Det 

formuleras i en tioårig handlingsplan för området och kommer omfatta 

både främjande och förebyggande insatser.    

 

 

 

 

 

 
1 Kursiverade ord i denna rapport beskrivs mer utförligt i ordlista. 
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Sammanfattning 

Områdesprofilen är en nulägesbeskrivning av bostadsområdena 

Gysinge, Gästrike Hammarby, Jäderfors, Järbo, Kungsgården, 

Storvik, Årsunda, Åshammar och Österfärnebo. Profilen har 

arbetats fram av lokalområdets områdesteam som består av 

aktörer från flera olika verksamheter och organisationer.  
 

Områdesprofilen bygger på en risk- och resursanalys som gjordes hösten 

2022. 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.  
 

Områdesteamet valde utifrån enkätresultatet, kunskap och egna 

erfarenheter av området, att prioritera två problemutfall; Psykisk ohälsa 

och Alkohol- tobak- och narkotikabruk. För att förebygga uppkomsten 

av de två prioriterade problemen så valde områdesteamet att fokusera 

arbetet på fyra bakomliggande risk- och skyddsfaktorer; Bristande 

föräldraskap, Bristande engagemang och svag anknytning till skola. 

Normer som accepterar bruk av tobak, alkohol, narkotika och innehav 

av pistol/revolver och Tillfälle att få delta och bidra i prosociala 

sammanhang i närområdet.  
 

Resursinventeringen synliggjorde 134 unika insatser i Sandvikens 

kommun riktade mot barn och unga, utförda av totalt 40 aktörer. Bland 

dessa identifierades 127 främjande insatser, varav 44 ligger geografiskt i 

området. Sju insatser kategoriserades som förebyggande, 

resursanalysen resulterade i att två av de sju kategoriserades som 

universella med koppling till de prioriterade risk och skyddsfaktorerna 

(områdets behov). Ingen av insatserna som matchar områdets behov 

bedöms som effektiv utifrån CTC:s kriterier för effektiva program i 

nuläget. Programgruppen följer utvecklingen av insatserna ABC och 

Trygghetscirkeln för att se om de kan bli aktuella att ta in i Spiras arbete i 

framtiden. Det finns ett behov av effektiva, förebyggande program 

med vetenskaplig koppling till områdets prioriterade risk- och 

skyddsfaktorer.  
 

Det finns många styrkor i området. Här finns ett stort engagemang hos 

lokala föreningarna och andra aktörer som brinner för bygden och 

arbetar med främjande insatser i olika verksamheter och sammanhang.  
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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  
Kungsgårdens skola 

Göranssonska Stiftelsen 

Hedängsskolan 

Årsunda Kyrkskola 

Familjecentralen – Öppna förskolan 

Familjecentralen – Familjestöd  

Fältverksamheten 

Folkhälso-trygghetsstrateg 

Västra förskole område  

Sandvikenhus AB 

Utvecklingsgruppen Österfärnebo 

Färnebo Eagles 

Österfärnebo IF  

Svenska Kyrkan – Järbo Ovansjö pastorat 

Naturhjältarnas – 4 H Klubb 

Frånvarokoordinator 

RF – SISU 

ABF 

 

 

  

Stort tack till alla medverkande! 
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Beskrivning av området 

I området bor 12 959 personer varav 2477 

är barn i åldrarna 0–18 år. I området finns 

åtta förskolor och sju grundskolor, en 

högstadieskola. I området finns fyra 

mötesplatser för barn och unga från åk 6 

till 17 år. 

Fördjupad statistik om området beskrivs i 

tabellerna nedan. Antal barn, årsinkomst, 

eftergymnasial utbildning, 

långtidsarbetslöshet och förvärvsfrekvens.  

 

Tabell 1 Antal barn 

 

Källa: SCB, Befolkningsstatistik, 2021 

Tabell 2 Socioekonomiska förutsättningar 

Källa: Supercross, Region Gävleborg sysselsättning, 2017 
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Förebyggande arbetet  

Riskanalys  
Riskanalysen utgår från data om risk- och skyddsfaktorer och 

problemutfall 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 samtidigt. 

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 faktorerna med hela områdesteamet 

och dessa har sedan fastställts av styrgruppen. 

Dataunderlag 

CTC-enkäten 

Data om området har samlats in genom den elevenkät som tillhör Spiras 

arbete. Enkäten baseras på barn och ungdomars egna upplevelser 

och ger oss data på risk- och skyddsfaktorer i barnens 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 år 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 599 

enkätsvar från vårt område. 

Kompletterande data 

Analysgruppen ansåg ungdomsenkäten Lupp vara användbar då den 

är ett verktyg för kommuner och regioner som vill veta hur unga mår, 

vad som är viktigt för dom och hur de ser på framtiden. Analysgruppens 

samlade kompetens, erfarenhet och kännedom om området har vägts 

in i analysarbetet. 

Riskanalysens process 
Steg ett i denna process innebar att områdesteamet gick igenom 

resultaten från CTC – enkäten. Tillsamman enades man om en tio i topp 
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prioritering av risk och skyddsfaktorer. Denna prioritering gick vidare till 

analysgruppen, denna grupp består av representanter från Individ och 

familjeomsorgen, Hedängsskolan, Kungsgårdens skola, Sandviken Hus, 

Svenska Kyrkan samt Utvecklingsgruppen Österfärnebo. 

Målet för analysgruppen var att föreslå två till fem faktorer som området 

ska fokusera sitt kommande arbete på. För ytterligare prioritering tittade 

gruppen på vilka faktorer som påverkar flest barn och unga i området. 

Områdets riskfaktorer är något högre än genomsnittet i kommunen och 

skyddsfaktorer ligger över lag på en hög nivå vilket gjorde att gruppens 

val föll på tre riskfaktorer och en skyddsfaktor. Resonemang kring detta 

var att om man kan minska valda riskfaktorer kan det ge positiva 

effekter på andra riskfaktorer och även stärka skyddsfaktorerna 

ytterligare, detta trots att inte arbetet direkt riktas mot dessa. 

  

Faktorerna analyserades utifrån följande kriterier: 

• Vilka faktorer påverkar flest barn i området och hur de hänger 

ihop med andra uppmätta risk- och skyddsfaktorer samt 

områdets problem. 

• Annan befintliga data och kunskap relevant för faktorerna. 

• Tjänstepersoners och civilsamhällets erfarenheter från att arbeta 

i området. 

Vad står i vägen för goda uppväxtvillkor? 
CTC – enkäten mäter förekomsten av problemutfall som droger, sexuellt 

riskbeteende, psykisk ohälsa, ofullständig skolgång, våld och annan 

ungdomsbrottslighet. Dessa problem försvårar en positiv utveckling och 

är de problem som områdesteamet avser förändra. Förekomsten av 

problem skiljer sig åt i Sandviken beroende på vilket område man 

befinner sig i. Men med hjälp av enkäten kunde teamen bilda sig en 

nulägesbild över vilka problem som utgör de största utmaningarna i det 

specifika området. Teamen fick i uppgift att välja ut två problemutfall 

som arbetet skulle riktas mot och i Område 3 valdes alkohol, tobak och 

narkotikabruk och psykisk ohälsa. 

Analys av problemutfall 

Utifrån resultatet från CTC-enkäten har vi gemensamt i områdesteamet 

kommit fram till att alkohol- tobak- och narkotikabruk och psykisk ohälsa 

är problemutfall vi vill förändra.  

 

Det finns i vårt område mer tillåtande attityder till, samt normer som 

accepterar alkohol, tobak, narkotika och våld från både föräldrar och 

närområde. Utmärkande i årskurs sex i vårt område är att de upplever 

en större tillgång till tobak, alkohol och narkotika i närområdet i 

jämförelse med andra årskurser. I årskurs sju hade en hög andel svarat 

att de har kamrater som röker, dricker alkohol och använder andra 

droger. Att redan i den åldern ha den upplevelsen visar på ett problem 
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vi behöver förändra.  
 
Den psykiska ohälsan har under många år varit påtaglig bland 

ungdomar, speciellt bland flickor. Kompletterande data som gruppen 

tittat på (Lupp-enkäten) visar vid de senaste enkättillfällena samma 

bild. 

 

Enligt Luppenkät (2019) upplever ungdomar att de minst en gång i 

veckan eller oftare känt sig stressad, känt sig nedstämd, haft ont i 

magen eller ont i huvudet, haft svårt att somna eller sovit dåligt på 

natten de senaste sex månaderna. Ungas egna upplevelse vad de tror 

att besvären beror på var bland annat - mycket skolarbete, höga krav 

på sig själva, oro för framtiden och mycket skärmtid. 

 

Här ser teamet behov av samverkan för hur vi kan stötta och ge barn 

och unga förutsättningar till god mental hälsa.  

Prioritering av risk och skyddsfaktorer 
Områdesteamet har valt att prioritera tre risk- och en skyddsfaktor för 

att förändra de två problemutfallen. Nedan följer analysgruppens 

arbete och resonemang för prioriteringen. 

Riskfaktor Bristande föräldraskap 

 

Mer än hälften av alla barn och unga i vårt område upplever bristande 

föräldraskap i sin hemmiljö. Denna riskfaktor påverkar alla problemutfall 

och även andra risk- och skyddsfaktorer påverkas. 

Forskning visar att växa upp med trygg anknytning till sina 

vårdnadshavare är av stor vikt för barn och ungas förutsättningar för 

goda uppväxt villkor. 

Kan vårdnadshavare ges stöd att få rätt förutsättningar i sitt 

föräldraskap påverkar vi inte bara denna generation utan även barnen 

kan växa upp med bättre förutsättningar att bli en bra förälder. 
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Riskfaktor Bristande engagemang och svag anknytning till skolan 

 

Mer än vart sjätte barn i vårt område känner bristande engagemang 

och svag anknytning till skolan. Även en hög andel på gymnasiet hade 

denna upplevelse, men betydligt högre i yngre åldrar. 

 

Skolan är den plats där barn och unga tillbringar stor del av sin vakna 

tid samt ska skapar förutsättningar för vuxenlivet. Här ser gruppen att 

det är av stor vikt att lägga resurser för att stötta och skapa 

förutsättningar att stärka engagemang och anknytning till skolan. 

 

Att stärka denna faktor kan även antas påverka och minska riskfaktorn 

känslan av skolmisslyckande, vilket i sin tur kan främja skolnärvaro och 

goda studieresultat.  
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Riskfaktor Normer som accepterar bruk av tobak, alkohol, 

narkotika och innehav av pistol/revolver 

 
 

Hälften av alla barn och unga i vårt område upplever att det finns 

normer som accepterar bruk av tobak, alkohol, narkotika och innehav 

av pistol/revolver. 

 

Genom att arbeta med ungas normer och värderingar skapas 

förutsättningar att påverka flera andra risk och skyddsfaktorer. 

Skyddsfaktor tillfälle att få delta och bidra i prosociala 

sammanhang i närområdet. 

 

Problem med skadegörelse på flera orter i området är ett 

återkommande problem. Skadegörelse som många gånger kan 

kopplas till problem som alkohol, tobak och narkotika eller att unga 

upplever att de inte har något att göra eller vara.   
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Att stärka tillhörigheten i närområdet med närvaro av fler goda vuxna 

förebilder som bekräftar prosocialt beteende samt skapa meningsfulla 

aktiviteter efter skoltid, kan bidra till att skapa en ökad känsla av stolthet 

till området. Vilket man också kan anta leda till att minskad 

benägenhet till att åsamka skadegörelse.  

Genom att erbjuda tillfälle att få delta och bidra i prosociala 

sammanhang i närområdet skapas förutsättningar att påverka flera 

andra risk och skyddsfaktorer. 

Områdets styrkor 
Område 3 är ett geografiskt stort område, med flera mindre orter där 

känslan av sammanhang och samhörighet är stor. 

 

Här finns ett stort engagemang hos lokala föreningarna och andra 

aktörer som brinner för bygden och arbetar med främjande insatser i 

olika verksamheter och sammanhang. Att ta vara på de goda krafter 

som finns på respektive ort och ge barn och unga fler möjligheter och 

förutsättningar att delta i prosociala sammanhang och påverka sin 

närmiljö ger förutsättningar till goda uppväxtvillkor framåt.  

 

”Det kräver en by för att fostra ett barn” - fler vuxna tillsammans tar ett 

gemensamt ansvar att vara goda förebilder för våra barn och unga för 

goda uppväxtvillkor.  
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Resursanalys  
Den andra delen av analysarbetet handlar om att identifiera och 

synliggöra program, insatser och aktiviteter som finns i kommunen såväl 

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

områdets prioriterade faktorer. Syftet är att synliggöra vilka resurser som 

finns och om 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 
För att få en uppfattning av vilka pågående 

insatser/aktiviteter/program som idag görs i kommunen samt i området 

gjordes en resursinventering.  

Resursinventeringen 2022 resulterade i 134 inkomna insatser utförda av 

olika aktörer i hela Sandvikens kommun. 

Det insamlade materialet bearbetades av områdesteamet, där man 

kategoriserade insatserna utifrån olika preventionsnivåer för att se vilka 

som var på universell nivå och som matchade områdets behov och 

prioriterade faktorer.  

 

En programgrupp bestående av representanter från Familjecentralen -

Familjestöd, Familjecentralen – Öppna förskolan, Fältverksamheten, 

Göranssonska Stiftelsen och Svenska Kyrkan fördjupade sig i dessa 

utifrån kriterier för effektiva program. Programgruppen kom fram till att 

av de 134 insatserna var 127 främjande och sju var förebyggande varav 

fem på universell nivå. 

Områdets resultat 

Programgruppens uppgift var att titta närmare på områdets befintliga 

insatser och effektiva program, samt områdets eventuella behov av 

insatser och effektiva program. Utifrån CTC-kriterierna för effektiva 

program tittade gruppen vidare på fem insatser på universell nivå. Av 

dessa var två främjande vilket gjorde att de föll bort. Det föll även bort 

en förebyggande insats eftersom den inte ansågs matcha områdets 

behov.  

Kvar blev två insatser, ABC och Trygghetscirkeln som programgruppen 

vill lyft fram för vidare diskussion i det kommande arbetet med 

handlingsplanen, även om de inte uppfyller kriterierna för effektiva 

program. 

 

Det vi kan konstatera är att resursanalysen påvisar ett behov av 

effektiva insatser som påverkar områdets prioriterade faktorer: 
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De främjande insatserna analyserades vidare av programgruppen för 

att undersöka hur många av dessa som finns för barn och ungdomar i 

vårt område. Utav insamlade aktiviteter ligger 44 geografiskt i vårt 

område. 

 

Slutsats 

Det sammanfattade resultatet av inventeringen och analysen visar att: 

• Det finns 127 främjande insatser i kommunen. Av dessa finns 44 i 

geografiskt i vårt område. 

• Det finns inte några effektiva program på universell nivå som 

kan kopplas till områdets prioriterade risk- och skyddsfaktorer. 
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Främjande arbetet 

Spiras främjande arbete syftar till att stärka skyddsfaktorer och det gör 

vi främst genom att kvalitetssäkra alla främjande aktiviteter och insatser 

i kommunen med den sociala utvecklingsstrategin. 

Områdesteamet valde att rikta särskilt fokus till följande skyddsfaktor – 

Tillfälle att få delta och bidra i prosociala sammanhang i närområdet. 

Det gör att det främjande arbetet kan riktas och blir mer specifikt, samt 

att teamet ser att man med relativt enkla insatser kan få positiva 

effekter inom rimlig tidsram samt att det skapas förutsättningar att 

påverka flera andra risk och skyddsfaktorer.   

Resursinventeringen synliggjorde 127 främjande insatser och aktiviteter i 

kommunen varav 44 geografiskt finns i vårt område. 

Engagemangsgruppen kommer att ta fram en plan på hur vi ska 

förhålla oss till detta i vårt framtida arbete med den sociala 

utvecklingsstrategin. 

Den sociala utvecklingsstrategin 
Arbetet med att kvalitetssäkra främjande insatser och aktiviteter i 

kommunen såväl som området är redan i gång. I dagsläget har 

följande verksamheter/organisationer utbildats i den sociala 

utvecklingsstrategin: 

• Sandvikens bordtennisklubb 

• Sandvikens bibliotek 

• Kulturenheten 

• Fritidsenheten 

 



 

 

 

 

 

  16

s

s

d

Hur fortsätter Spiras arbete 

i området? 

Nästa steg i Spiras arbete är att ta fram en gemensam 

handlingsplan för området. Handlingsplanen innehåller olika 

mätbara mål och delmål. Den beskriver de förebyggande och 

främjande insatserna, när och var de ska genomföras och av 

vem. Områdesteamet har under hösten arbetat fram en 

framtidsbild för vårt område, för att få ett gemensamt mål. 

Framtidsbilden fungerar som områdets vägvisare, inspirerar oss till 

handling och som ger oss ett fokus på framtiden. Framtidsbilden är 

formulerad så att den enkelt ska kunna guida vårt framtida arbete i 

området så att vi kan se om vi är på väg åt rätt håll. 

Framtidsbild 

Vi är ett blomstrande och inkluderande område som 

bekräftar, respekterar och uppskattar varje människa 

genom att samverka i syfte att skapa en plats med 

framtidstro och känsla av tillhörighet för alla. 

Handlingsplanen 
För att ta oss närmare områdets framtidsbild kommer vi utgå från de 

analyserna som beskrivs i den här områdesprofilen för att skräddarsy 

förebyggande och främjande insatser mot de behoven som belysts. 

Handlingsplanen planeras vara färdig under våren 2023. 
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Ordförteckning   

Nedan beskrivs några vanligt förekommande begrepp i 

preventionsarbetet.  
  

Analysgrupp   

I analysgruppen ingår representanter från både förvaltningar, 

föreningar, polis och räddningstjänst. Utifrån datamaterial prioriterar 

gruppen vilka risk-och skyddsfaktorer, samt problemutfall som 

områdesteamen bör rikta arbetet mot.   

  

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.  

   

CTC  

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

ett preventionssystem för att kvalitetssäkra och systematisera 

förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet, tobak-alkohol- 

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 lokal områdesnivå.   
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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.   

 

Engagemangsgrupp  

I engagemangsgruppen ingår 

representanter från bland annat förvaltningar och föreningar. 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.   

  

Områdesprofil   

Områdesprofilen sammanfattar analysarbetet och beskriver nuläget i 

området. Den består av två analyser: en riskanalys och en 

resursanalys.   
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Problemutfall  

Förebyggande och främjande arbete syftar till att skapa goda 

uppväxtvillkor. Begreppet problem 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, 

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.   
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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  

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. Följande skyddsfaktorer mäts i CTC-

arbetet:   

  

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 CTC-arbetet 

finns två olika utvecklingsledare:  

• En central utvecklingsledare   

• Tre lokala utvecklingsledare med varsitt område  
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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 3.  
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 - 

Skyddsfaktorer för 

område 3. 
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 - 

Problemutfall för 

område 3. 

Alkohol, tobak, 

narkotika.  
Källa: 

CTC-enkäten 2021, 

Sandvikens kommun. 
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Bilaga 4 - 

Problemutfall för 

område 3. 

Ofullständig 

skolgång, 

brottslighet, våld, 

sexuellt 

riskbeteende  
Källa: 

CTC-enkäten 2021, 

Sandvikens kommun. 
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Bilaga 5 - 

Problemutfall för 

område 3. Psykisk 

ohälsa.  
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.  

Källa: 

CTC-enkäten 2021, 

Sandvikens kommun. 

 


