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 I

Sammanfattning 

 

Syftet med vårt arbete är att lyfta fram hur taxivåldet har ökat samt belysa vilken utsatt 

arbetsgrupp taxiförare är. Vi tar upp förbättringar som gjorts med utrustning i bilen och 

lagändringar som genomförts med en avslutande diskussion kring hur man ytterligare kan 

förbättra arbetsvillkoren ur säkerhetssynpunkt och arbeta mer brottsförebyggande.  

Den teoretiska bakgrunden till taxivåldet belyser de faktorer som gör taxiföraren till ett 

attraktivt offer. Även vilken typ av gärningsmän som kan vara aktuell för den typ av 

våldsutövning som är aktuell, här beskrivet som situationsvåld och funktionsvåld. Vidare 

kommer en sammanfattning av bakomliggande orsaker till våldsproblem av denna typ. 

Avsnittet avslutas med en slutsatts om hur man skulle kunna påverka i den direkta situationen 

i det förebyggande arbetet.  

I metod avsnittet lägger vi fram hur vi fått fram vårat material, hur vi tänkt kring materialet 

och vilka metodfel som är aktuella utifrån vår tolkning, framtagning och sammanställning av 

detsamma.  

Resultatet visar hur vålds- och hotbrotten mot taxiförare ökat och hur taxiföraren upplever sin 

arbetssituation. Vi presenterar även befintligt skydd i taxibilarna, lagligt skydd för förarna och 

hur man genom utbildning av föraren samt övergången till kortbetalning kan få bukt med den 

ökande mängden brott.  

Resultatet från de 10 korta intervjuerna redovisas i en kort sammanfattning, likaså den längre 

intervjun med rånoffret Johan Lindblad. Ett utdrag från VK:s debattsida på Internet belyser 

mer okonventionella problemlösningar från allmänheten. Avsnittet avslutas med en 

resultatsammanfattning.  

I det avslutande avsnittet diskuterar vi vårat arbete och ger egna förslag kring de olika 

ämnena.  
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Meningen med våld Bok av Per Isdal, Gothia 2002 
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1 Inledning 

Vi valde ämnet taxivåld då vi via media samt genom kontakt med taxirånoffret Johan noterat 

en ökning i antalet överfall på taxiförare. Från 1988 har det skett mer än en trebubbel ökning 

av taxirån (BRÅ). Enligt den enda befintliga landsomfattande rapporten kring taxivåld så 

framgår det att förekomsten av våld och hot om våld mot taxiförare är hög. Fyra av tio förare 

har under en ettårsperiod funderat på att sluta på grund av den stora förekomsten av våld 

(TYA). 

Bakgrund 

Det står uppenbart hur utsatt en taxiförare är i sin yrkesutövning. Den stora ökningen av 

mängden rån visar på att något måste göras.  

2001 kom beslut från regeringen om att taxibilarna får utrustas med övervakningskamera. 

Taxi Göteborg var först i Sverige med att installera kamera i sina taxibilar. Resultatet var 

strålande. Under första året mer än halverades antalet våldssituationer i taxibilarna (rån, 

misshandel, skadegörelse). 

I december 2001 meddelade HD att taxiförare ska likställas med en trafiktjänsteman. Detta 

kan ses som en markering från samhället att man inte längre accepterar denna typ av våld och 

tydliggör att taxiförare är att se som en viktig tillgång i samhällsstrukturen. Polisens 

begränsade resurser skapar problem för taxiförarna. Vid larm så tar det alldeles för lång tid 

innan polis är på plats. Hos taxibolaget anropas vid larm därför övriga taxiförare så att dessa 

kan köra till platsen och undsätta sin kollega.  

Syfte 
Syftet med vårat arbete är att föra fram taxiförarnas arbetssituation, deras utsatthet och hur 

våldssituationen ser ut. 

Frågeställningar 
Vi har jobbat med frågeställningar som:  

Hur ser hotbilden ut mer konkret? 

Vad är det som gör taxibilarna till ett attraktivt mål för en gärningsman?  

Vad görs för att förbättra situationen för den utsatta yrkesgruppen?  
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Vad finns det för befintligt skydd i taxibilarna och vad görs för att förbättra förarens förmåga 

att agera i en krissituation? 

Hur skulle man kunna ta itu med problemen på ett mer brottsförebyggande sätt?  

 

2  Teoretisk bakgrund 

 

Taxibrottens bakgrund 
Vad är det som gör taxibilarna till ett attraktivt mål för en gärningsman? Det finns flera svar 

på den frågan. Taxiförarnas sårbarhet i bilarna är uppenbar – ensam i en bil med ryggen mot 

en främling, på väg till en plats du inte vet något om. Eftersom alla taxibilar fortfarande tar 

emot kontant betalning så kan en gärningsman utgå från att det i alla fall finns en växelkassa i 

bilen. Om man är ute efter lite snabba kontanter så utgör taxibilen ett relativt enkelt mål.  

Så länge inte alla taxibilar har installerad övervakningskamera så ökar även gärningsmannens 

chanser att undkomma utan att bli identifierad.  

Taxiföraren står i princip oskyddad vid ett direkt hot och kan endast larma med hjälp av den 

dolda larmknappen och hoppas på snabb förstärkning. Oftast hinner gärningsmannen smita 

långt innan förstärkning kommer till platsen. En kamera skulle bidra till en höjd 

säkerhetskänsla för föraren och fungerar avskräckande på förövaren (TYA).   

Det uppstår även rena våldssituationer, dels i samband med betalning, dels som en reaktion på 

personkemin. Den kraftigt överförfriskade taxikunden uppfattar förarens kommentar som 

stötande eller anser att resan kostar för mycket och brusar upp. Enligt statistik så är den 

främsta anledningen till våld eller hot om våld är påverkan av alkohol eller droger, därefter 

som ett sätt att visa ilska eller missnöje (TYA). Även denna gång är föraren utlämnad åt sin 

egen förmåga att hantera hotfulla situationer, och om detta inte hjälper för att lugna ned läget, 

så återstår att använda larmknappen.  

 

Gärningsmannen 
Det finns flertalet tänkbara teorier kring gärningsmannen och varför han/hon kan tänkas 

utföra dessa övergrepp mot taxiföraren. Som förare i en taxi så identifieras man inte lika lätt 

som en enskild individ, det är inte Dina pengar gärningsmannen tar, det är bolagets. Man kan 
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även anses vara mottaglig för en större mängd oförskämdheter och hot då föraren inte 

uppfattas som en privatperson utan som en anställd. Det sker en avidentifiering av offret. 

Gärningsmannen rättfärdigar sitt beteende genom att bara se sin sida av myntet, ändamålet 

rättfärdigar medlen. Fokus ligger i upplevelsen av att själv vara kränkt och i att skada eller 

kränka den andre. Förövaren lever i ett tillstånd av ”här och nu” istället för att tänka framåt 

och se de negativa konsekvenserna av sitt handlande (Meningen med våld). 

 

De två typer av våldsutövning som borde vara mest aktuell i taxirelaterat våld är 

situationsvåld och funktionsvåld. 

 

Situationsvåld utövas av en person som lätt griper till våldsamma eller aggressiva handlingar 

i alla möjliga lägen. Det är en person som lätt går till angrepp då han känner sig maktlös i 

själva situationen, hotad, ignorerad eller förödmjukad (Meningen med våld). 

Det kan uppstå en situation i taxibilen där föraren kanske missförstått och kunden känner sig 

förödmjukad, vilket leder till att denne tar ut sin maktlöshet i ett aggressivt angrepp. Den 

vanligaste typen av våld mot förare är slag med hand/arm, spark, knuff eller dylikt eller hot 

därom. Den näst vanligaste är skadegörelse av bilen eller hot därom (TYA). 

 

Funktionsvåld är en typ av våld som hjälper förövaren att uppnå förmåner man behöver eller 

att undgå straff. Exempel på sådant våld kan vara motvåld för att uppnå position, respekt, 

pengar eller status. Det kan även vara för att undgå förödmjukelse, skapa värdighet, identitet 

och livs innehåll, en typ av självrealisering (Meningen med våld). Att råna taxiföraren på 

växelkassan ger direkt tillfredsställelse i form av inkomst samt respekt och förstärkt identitet i 

den kriminella gruppen.  

Den främsta anledningen till våld och hot om våld mot taxiförare är påverkan av alkohol eller 

droger och därefter som ett sätt att visa missnöje eller ilska (TYA). Särskilt alkohol ökar 

våldsbenägenheten. Detta bland annat för att den gör det oerhört mycket lättare att gå in i den 

relationsstörda positionen där kamp- och flyktinstinkterna dominerar de mentala processerna. 

De sociala hämningarna släpps och ökar trycket på de aggressiva driftimpulserna 

(Ungdomsvåld). 
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Bakomliggande orsaker till våldsproblem 
 

• Individuella problem: Uppfostran, barndomsupplevelser, anpassning, missbruk och 

liknande. 

• Grupprelaterade problem: Deltagandet i en grupp påverkar den enskildes beteende 

(gängkultur, religiösa sekter osv.). Funktionsvåldet skapar erkännande och status i 

gruppen, tillhörighet och övertagandet av ansvar från individen till gruppen leder till 

extremt beteende. 

• Samhällsrelaterade problem: Frågor kring samhällets grundläggande värdepremisser, 

dess attityder mot våld och människosyn inverkar på det uttryck som våldet tar sig. I 

kulturer där omsorg och solidaritet är grundvärderingar finner vi rimligen mindre våld 

än i de kulturer där konkurrens och personligt förverkligande ses som de högsta 

målen. 

• Våldsrelaterade problem: Våld föder våld. Våldsutövning kan leda till maktlöshet, 

självförakt, skam och utstötning mm. Därigenom drabbas självkänslan och denna 

dåliga självkänsla blir en riskfaktor för nytt våld (Meningen med våld). 

 

Slutsats 
Vad kan då göras? Det kommer alltid att finnas våldsverkare i samhället, det finns inget man 

kan göra åt det. Däremot finns det olika sätt att påverka individen vid en potentiell 

våldssituation. Genom kunskap om de bakomliggande faktorerna kan taxiföraren bemöta 

förövaren så att denne lugnar ned sig och på så sätt undvika en konfrontation.  

Samhället kan även på ett tydligare sätt markera att man inte tillåter dessa övergrepp på 

taxiförarna. Man har visat detta genom hårdare lagstiftning (föraren är att se som trafik 

tjänsteman) och att godkänna övervakningskamera i taxibilarna. 

Installering av övervakningskamera har visat sig fungera över förväntan i det 

brottsförebyggande arbetet. 
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3  Metod och tillvägagångssätt 

 

När vi sökte information så fokuserade vi på taxiförarnas säkerhet i bilarna och den hotbild de 

utsätts för. Särskilt sökte vi efter information kring kamera i bilarna, ny lagstiftning samt 

undersökningar och statistik kring våldsbrott mot taxiförare. 

 

Vi fann material via: 

Internet, artiklar  

Umeå stadsbibliotek, artiklar 

Korta intervjuer ”på plats”, 10-taxi 

Intervju, rånoffer 

Rapport från TYA 

BRÅ-statistik 

 

De korta intervjuerna, 10-taxi, gjordes slumpartat bland tjänstgörande taxiförare nattetid. 

Frågeställningen var på förhand fastställd och fokuserade på säkerhet och hotbild. Dessa 

sammanställdes och presenteras i kortform. 

Den längre intervjun hölls med rånoffret Johan Lindblad som 2003 blev rånad under pistolhot 

som tjänstgörande taxichaufför.  

Vi kontaktade även TYA, Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, då de utfört en 

undersökning om förekomsten av våld mot taxichaufförer. De skickade en omfattande rapport 

i ämnet utförd av Statistiska centralbyrån, SCB. 

Artiklar och BRÅ-statistik använder vi som jämförelsematerial i löpande text. 

 

Vi har använt oss av kvalitativ metod kring direkt fakta, exempelvis rapporten från TYA och 

BRÅ, och kvantitativ metod angående artiklar och övrigt material.  

Vi begränsade oss till 10 intervjuer för att arbetet inte skulle bli för stort. Syftet var att försöka 

hitta gemensamma nämnare kring våld och säkerhet hos lokala taxiförare eftersom det endast 

finns uppgifter kring Sverige som helhet. Vi ville även ta del av sådan information som inte 
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framkommit i rapporterna, exempelvis om det faktiskt förekommer en beväpning bland 

taxiförarna i försvarssyfte eller om detta bara är rykten. 

 

Johans intervju gjordes för att belysa ett offers syn på säkerhet med tonvikt på vad han tycker 

bör förbättras i taximiljön.  

 

Metodfel 
Eftersom de korta intervjuerna var få och slumpmässigt utvalda, så finns det ett stort utrymme 

för fel representation och kan endast ge en begränsad bild från förarna i Umeå. 

Angående Johans intervju får man ta hänsyn till den typ av våld som han utsattes för och hur 

det har ”färgat” hans åsikter kring vår frågeställning. 

Vår tolkning av faktamaterialet från TYA och BRÅ ger utrymme för dels inaktuellt material 

samt eventuell feltolkning från rapport utformaren och från vår sida. 

Texter hämtade från tidskrifter och tidningar är ren journalistik vilket kan vara vinklat och 

begränsat. 

I den teoretiska bakgrunden som behandlar gärningsmän och den aktuella problematiken med 

taxivåld är fakta hämtat ur böcker och stencilmaterial. Eftersom vi inte funnit någon konkret 

gärningsmannaprofilering kring taxirelaterade hot- och våldsutövare så kan man enbart 

spekulera kring vilken typ av förövare som är aktuell utifrån det ovan nämnda materialet. 

Detta blir ett brett och svårgreppat uppdrag utan att själv lägga in egna antaganden och 

slutsatser. 

 

4  Resultat 

 

Befintligt skydd för taxiförare 
Vi har bestämt oss för att åskådliggöra taxiförarnas skyddsnät genom att dela upp  

det i fem delar: 
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Bilarna 

Generellt sett kan man säga att alla taxibilar idag har larm knapp. Det blir dessutom allt mer 

vanligt att de även är utrustade med en stillbilds kamera och GPS (global positioning system).  

 

Larm knappen placeras dold på olika ställen i taxin beroende på bilens ägare. Det finns dock 

tre mer förekommande ställen: under ratten, under instrumentbrädan och nere vid golvet på 

vänster sida av pedalerna.  Önskan finns om att kunna placera larm på föraren utifall denne 

skulle komma ifrån sin bil. 

Beroende på olika rutiner bland taxibolagen så larmas inte alltid SOS-larmcentralen direkt, 

utan larmet går via taxibolagets växel. Detta motiveras med att det ofta ”fellarmas” pga. 

knappens position (t.ex. att föraren råkar komma åt knappen med foten) och det blir dyrt för 

taxibolagen att betala vid falsklarm. Problemet som uppstår är att taxibolagets växel anropar 

föraren och frågar rakt ut på radion om denne larmat, vilket vid en skarp situation skulle 

kunna vara ödesdigert (10-taxi).  

Om det är ett ”skarpt” larm så anropar taxibolaget sina egna bilar och meddelar var den 

utsatta kollegan befinner sig. Det är sedan upp till den enskilde om de vill åka till undsättning. 

Detta görs då man tidigare märkt att det ofta tar för lång tid innan polis hinner till platsen pga. 

personalbrist eller stora avstånd. Man har funnit att de egna bilarna kan bistå snabbt och 

effektivt (Larmet går.).  

 

Tanken är främst att övervaknings kamera ska ha en förebyggande effekt och bidra till en 

tryggare tillvaro för taxiförarna samt att identifiering av gärningsmän ska underlättas. 

Kameran sitter ofta placerad vid taxibilens backspegel men andra alternativ finns beroende på 

bilens modell och kupéns utformning. Varje gång någon öppnar eller stänger en dörr så tar 

kameran fem bilder med en sekunds intervall. Bilderna lagras i ett separat minne med en 

kapacitet för 1000 bilder och de får endast tas fram vid en incident av ett fåtal auktoriserade 

på taxibolaget. Bilderna kan även användas av polis vid brottsutredning.  

På bilderna finns information om datum, klockslag och taxibilens registreringsnummer. 

Bilderna sparas digitalt i två till fyra dagar (taxiförb.). 
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Kameran använder sig av en infraröd 

teknik så att bildkvalitén alltid är bra 

oavsett belysning.  

All kamera  användning i taxi kräver 

tillstånd från länsstyrelsen.    

Tillståndet kan utvidgas så att föraren kan 

aktivera kameran genom att trycka på larm 

knappen. Kameran arbetar då tills minnet 

är fullt.  

Taxi Göteborg var det första bolaget att 

installera kamera och under det första året 

mer än halverades brottsligheten i deras 

taxibilar(Gefle). 

  

 

 

 

 

Kamera SilentWitness  

 

 

 

GPS (Global positioning system) är 

kopplat till larm knappen och vid 

aktivering fungerar den som en GSM-

sändare, en liten mobiltelefon och GPS-

sändare som via satellit talar om taxibilens 

position (artikel). Man kan alltså direkt på 

en dataskärm se var bilen (sändaren) 

befinner sig med en noggrannhet på 100 

meter (TYA). 
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Lagen 

I december 2001 meddelade Högsta Domstolen att en taxiförare ska likställas med en trafik 

tjänsteman. Istället för en ”vanlig” misshandel (BrB 3:5) och olaga hot (BrB 4:5) blir det 

fråga om våld eller hot mot tjänsteman (BrB 17:1) alternativt förgripelse mot tjänsteman (BrB 

17:2).  

 

BrB 17:1 förutsätter inte, vilket är fallet vid ett misshandelsbrott, att en tjänsteman tillfogas 

skada, smärta eller sjukdom för att ett brott ska vara fullbordat – det är tillräckligt om 

gärningsmannen, med våld eller hot om våld, förgripit sig på någon i dennes 

myndighetsutövning. Alternativt att göra så i syfte att tvinga tjänstemannen till eller hindra 

denne från att utföra en åtgärd däri eller hämnas för en sådan åtgärd.  

Skulle, å andra sidan, en gärningsmans handlande innebära lidande, skada eller annan 

olägenhet aktualiseras BrB 17:2, det vill säga förgripelse mot tjänsteman.  

Straffskalan för de olika brotten varierar. Våld eller hot mot tjänsteman medför fängelse i 

högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Påföljden 

vid förgripelse mot tjänsteman är böter eller fängelse i högst sex månader. Betraktas brottet 

som grovt är straffet fängelse i högst fyra år. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan olaga hot och olaga hot mot tjänsteman är att det senare 

brottet inte förutsätter att gärningsmannen använder ett vapen liksom att ett uttalat hot inte 

behöver vara ägnat att hos taxiföraren framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans 

säkerhet till person eller egendom. Dessa skillnader kan i vissa fall vara helt avgörande för om 

åtal skall/kan väckas. Det kan också, på grund av bevissvårigheter, vara av stor avgörande 

betydelse för om en gärningsman överhuvudtaget kan fällas. Det finns även skillnad i påföljd 

där misshandel ger lägre straff än våld mot tjänsteman (TYA). 

Denna lagtolkning skulle således leda till att hot och våld mot taxiförare skulle prioriteras av 

åklagarna och antalet fällande domar öka. Problemet var initialt att åklagarna inte hade 

kunskap om domen och därför inte tillämpade den, men på senare delen av 2002 fungerade 

domen fullt ut (Bransch läget). Utökat juridiskt skydd skapar större trygghet hos taxiförarna 

och gärningsmannen kan alltså med lägre beviskrav dömas till hårdare straff. På så sätt 

signalerar samhället solidaritet med yrken som är viktiga för kvalitén i vårt dagliga liv 

(Taxiförb). 
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Förarna 

En viktig del i förebyggandet av att en konfliktartad situation uppstår eller övergår till en 

våldsituation är kompetensen att bemöta till exempel hotfulla och/eller drogpåverkade 

personer. Större kunskap kring bemötande av fysiskt och psykiskt sjuka önskas.  

Sådan kompetens kan förvärvas genom erfarenhet och genom utbildning. I en undersökning 

gjord av TYA (-99) har många taxiförare angivit önskemål om utbildning i ovannämnda 

frågor.  

Syftet med att utbilda förarna är att medvetandegöra såväl risken för att hamna i hot- och 

våldsituationer samt skapa en beredskap för att hantera dessa situationer på ett framgångsrikt 

sätt. 

Förarna vill inte bara ha utbildning kring konfliktartade situationer utan vill också ha 

information och utbildning angående utrustningen i och kring den egna arbetsplatsen, bilen. 

GPS, larm eller kamera gör ingen nytta om inte kunskapen om och säkerheten kring hur de 

skall användas på ett tillfredsställande sätt (10-taxi). 

 

Pengar 
En säker och begränsad kontanthantering anses minska risken för taxirån. Ett sätt att uppnå 

detta kan vara att uppmuntra och underlätta kortbetalning. Det är även viktigt att sprida 

information om att det finns lite kontanter i taxibilarna till allmänheten (TYA).   

 

Larmknappens placering 
Det är lite olika på var larmknappens placering sitter, beroende på vilken typ av bil eller på 

vilket bolag man talar om. 

  
 

Statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 
För taxinäringens del finns statistik över polisanmälda taxirån- med eller utan skjutvapen. 

Från 1988 till 1997 visar denna statistik att det skett en tredubbling av antalet rån mot 

taxiförare. 1998 redovisades 34st taxirån. Tio år senare 1997, redovisades 103st taxirån. Efter 
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den kraftiga ökningen av taxirån fram t.o.m. 1997 skedde det en vändning nedåt under 1998 

och 1999. Olyckligtvis ökade taxirånen kraftigt under 2000, 64 % jämfört med 1999. 

Dessvärre var nedgången 2001 tillfällig och vi tvingades återigen konstatera en dramatisk 

uppgång för 2002. 

 

Av diagrammet framgår antalet anmälda rån med, respektive utan skjutvapen. För perioden 

januari-april har det skett en nedgång av antalet polisanmälda taxirån under 2003 jämför med 

2002, 58st. ner till 41st. 

   

 

 

Den övre skalan visar polisanmälda taxirån utan vapen och den undre visar polisanmälda 

taxirån med vapen. 

 

Vissa är mer utsatta än andra 

TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) gjorde 1998 en undersökning om 

vilka taxiförare som var mer utsatta än andra i frågan om hot eller våld inom arbetet som 

taxiförare.  

I undersökningen kom det fram att tjugo procent av kvinnorna och trettio procent av männen 

hade någon gång under 1998 blivit utsatta för någon typ av våld eller hot.  

Muntligt hot direkt riktat mot den egna personen var vanligast. Det näst vanligaste var hot 

eller förstörelse på utrustning eller bilen.  
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Förare i åldersgruppen yngre medelålders män var mera utsatta än äldre män. Män med färre 

tjänsteår utsattes för mera hot än vad män med flera tjänsteår gjorde. Invandrare var den mest 

utsatta gruppen.  

Två procent av kvinnorna och fem procent av männen i undersökningen blev utsatta för våld 

två till tre gånger under 1998. För män med invandrarbakgrund var siffran 10 procent.  

 

När det gäller tidpunkten för både hot och våld i arbetet dominerar sena kvällar och nätter. 

Vilket inte är helt förvånande eftersom taxiförarna själva uppger att det är alkohol- och 

drogpåverkade passagerare som utför dessa händelser. 

 

Det är cirka två procent av både kvinnorna 

och männen som uppger att de har varit 

frånvarande från arbetet en vecka beroende 

på att de varit utsatta för hot under den 

senaste 12-månads-perioden. Vidare är det 

drygt fyra av tio taxiförare som minst 

någon gång under de senaste 12 månaderna 

haft tankar på att sluta som taxiförare p.g.a. 

de risker för hot eller våld som finns i 

taxiyrket idag. Drygt fyra procent uppger 

att de nästan dagligen har tankar på att 

sluta.

Antal gånger hot förekommit under den 

senaste 12 månadersperioden
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Johan- taxirån under vapenhot 

Rånet skedde den 17 maj 2003 på Ersboda. Johan skulle köra fyra personer från Norrlands 

Universitetssjukhus. Då de kom fram till Ersboda drog den bakomvarande passageraren fram 

en pistol och tryckte upp den i Johans nacke. De ville ha pengarna som fanns i taxiplånboken 

och fick en del av dem. Efter lite tvekan och ordväxling gav han dem alltihop och de 

avlägsnade sig. Under rånet försökte Johan upprepade gånger larma med fot larmet utan 
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framgång. Han larmar sedermera via ”bråttomkanppen” på radion och telefonisten säger åt 

honom att själv ringa polisen. 

 

Före rånet hade Johan inte tänkt så mycket på kameraövervakning i bilarna. Han tyckte att 

”det spelar ingen roll”. Efter rånet tycker han däremot att det var dumt att inte ha. Det skulle 

ha hjälpt till att identifiera förövarna.  

Johan har inga förslag på andra åtgärder för att öka tryggheten i bilarna. Han tycker att 

plexiglas och dylikt känns överdrivet. På dagtid är det klart onödigt. 

Däremot tycker han att information om larmknappen måste förbättras. Om han fått bättre 

information om hur den fungerar så hade han kunnat larma tidigare under det pågående rånet. 

Han anser dock att det är viktigt att personalen inte ringer upp via radion och frågar om han 

larmat, vilket ofta sker. 

Johan anser att man klarar sig bra på att inte vara konfrontativ och för egen del arbetar han 

inte längre natt för att undvika liknande händelse. 

 

                                                                                              

Västerbottens-Kuriren Måndagen 2 februari 2004 

Nätsurr från VK (Västerbottens-Kuriren) 

Hur ska man stoppa våldet mot taxichaufförer? 

Inga nattkörningar 0% 

Inget ensamarbete 0% 

Id-kontroll av passagerare 1% 

Bara förbokade körningar 2% 

Betalning endast med kort 6% 

Glasvägg bakom föraren 12% 

Kameraövervakning 63% 

 

Annat - skriv vilket 16% 

Antal röstade personer 140 stycken 

• Bort med kontanterna 
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• Inga pengar att stjäla - inga rån. Kortbetalning är det absolut bästa 

• Kamera och glasvägg 

• Kamera med ljud upptagning, plus att när man larmat låses dörrarna automatiskt i 

fördröjande syfte 

• Kamera tror jag skulle avskräcka 

• Kamera och en låda där man kan lägga alla stora pengar. Som det är nu måste man åka 

hem och lägga stora summor pengar där, för att jag vågar inte ha de i bilen längre. 

• Kameraövervakning samt betalning endast med kort 

• Resenärer bör endast sitta bak (lag) 

• Helt sjukt att inte kameror sätts upp i alla bilar. Chaufförernas säkerhet Måste gå först?  

 

Slutsats 

63% av de röstade personerna ville införa kameraövervakning. Även under rubriken ”annat 

alternativ” kan man utläsa att ett införande av kamera verkar ha ett stort utrymme. Att införa 

en i princip totalt säker förarmiljö, med inga nattkörningar eller Id kontroll av passagerarna 

verkar det inte vara många som vill införa, inte ens förarna. Det gäller att försöka hitta en bra 

lösning men med humana metoder, så att det inte inskränker på integriteten hos passagerare 

och förare.  Många röstande var dock vänligt ställd till plexiglas, detta är dessvärre inte 

populärt bland taxiförare som anser att det skulle vara för opersonligt och jaga bort kunder, 

särskilt dagtid då bilarna ofta används dygnet runt (10-taxi). 

 

Sammanställning av korta intervjuer med tio taxichaufförer nattetid i Umeå 
 

• Beväpning: Samtliga chaufförer kände till andra chaufförer som beväpnat sig med 

diverse vapen, allt från kniv till hydraulslang och teleskop batong. De var dock själv 

obeväpnade och ansåg att det viktigaste vapnet var bemötande och hantering av 

hotfulla situationer. 

 

• Placering av larmknapp: Flertalet chaufförer ansåg att larmknappen var felplacerad. 

Av dessa ville samtliga ha den mer lättillgänglig under styrstången istället för under 
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instrumentbrädan eller nere vid fötterna. Av samtliga var det endast de chaufförer som 

redan hade larmknappen under ratten som ansåg att den inte var felplacerad. Fot 

larmet ansågs av hälften vara för lätt att komma åt med följd att det ofta blev falsklarm 

vilket (enligt dem) leder till slapphet från larmmottagare. Det har hänt att 

larmmottagaren ropat upp bilen på radion och frågat om de råkat komma åt 

larmknappen. Detta skulle kunna få förödande effekter vid ett skarpt larm. 

 

• Åsikter om kamera i bilarna: Samtliga hade inget emot kamera i bilarna. Drygt 

hälften ifrågasatte kamerans effektivitet att förhindra brott då ansåg att det skulle vara 

relativt lätt att undgå att bli fotad. Placeringen av kameran diskuterades av de två som 

hade sådana i bilen, tex hur lätt det skulle vara att blockera kameran med solskyddet 

på passagerarsidan osv. Flertalet ansåg att kameran inte heller skulle skydda dem vid 

ett överfall utan endast hjälpa vid eftersök osv. 

 

• Plexiglas: Samtliga förare ville inte införa plexiglas mellan fram- och baksäte. De 

ansåg att detta skulle skapa en opersonlig och avvisande miljö. De såg heller inget 

behov av sådant skydd.  

 

Resultatsammanfattning 

Utifrån den statistik vi fått fram så kan man dra slutsatsen att yngre medelålders män med 

invandrarbakgrund under sena kvällar och nätter är den mest utsatta gruppen av förare. 

Gärningsmannen är ofta alkohol eller drogpåverkad och muntligt hot mot föraren är den 

vanligast förekommande typen av hot. 

Drygt fyra av tio förare har under en ettårsperiod funderat på att sluta på grund av risker för 

hot eller våld.  

Intervjuerna bekräftar behovet av utbildning och tillsammans med ”nät-surret” poängterar de 

behovet av kamerainstallering i samtliga bilar. 
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5 Diskussion 

 

Hotbilden för taxiförare 
Det är uppenbart från det material vi samlat ihop att taxiförare arbetar i en otrygg miljö. 

Dagtid känner sig de flesta trygg, men nattetid finns inga garantier för en säker tillvaro. 

Problemet är dessvärre inte en lättlöst historia. Genom lagändring har samhället markerat 

taxiförarnas betydelse och ökat deras rättssäkerhet, tillstånd till kameraövervakning har ökat 

bevismöjligheter och förenklar identifiering av gärningsmannen. Dessa åtgärder hjälper dock 

inte föraren i det akuta skedet.  

I Statistiska Centralbyråns rapport för TYA uppger taxiförarna att de vill ha rätt att använda 

skyddsutrustning och beväpna sig med tex tårgas och pepparspray. Risken med en sådan 

”upprustning” är enligt oss att det kan leda till att gärningsmannen går in med en större mängd 

våld från första början tex skjuter föraren innan denne hunnit ta fram sprayen istället för att 

bara hota och ta det han var ute efter.  

Vid ”10-intervjuerna” framkom att många förare börjat beväpna sig på egen hand. Detta är 

enligt oss ett stort problem. Våld löser ingenting och det är ju olagligt att köra omkring med 

knivar och andra gatustridsvapen även om syftet är att skydda sig eller annan mot övergrepp. 

En beväpning av taxiförare skulle kunna leda till katastrofala följder om vapnen skulle behöva 

användas.  Vi anser istället att säkerheten kring och i bilarna måste höjas och förbättras.  

 

Larmrutiner 

Rutiner kring agerandet vid larm måste enligt oss kraftigt förbättras. I de flesta företag så 

rycker taxiförarens kolleger ut till den larmande förarens undsättning men vi ifrågasätter om 

envarsgripande i dessa situationer är klokt. De har ingen utbildning och det kan sluta med att 

fler blir skadade, både förare och gärningsman, då behovs- och proportionalitetsprincipen lätt 

kan bli åsidosatt om man som civil kommer på plats och ser sin kollega i dispyt med en 

okänd.  

Dessutom har det av intervjuerna framkommit att taxitelefonisterna ropat upp bilen via radion 

vid larm. Detta anser vi är helt oacceptabelt ur säkerhetssynpunkt. Alla larm måste tas på 

allvar, information till förarna och placering av larmknappen borde minska antalet falsklarm. 
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Om detta är ett lokalt problem i Umeå vet vi inte, men utifrån vårat material framgår det att 

det finns olika rutiner i olika taxibolag. Detta är kanske något som taxiförbundet borde ta tag i 

och arbeta fram en landsomfattande rutin kring överfallslarm. 

 

Kamera 
Efter införandet av kamera i taxibilar, lagändring 2001, så har antalet våldsincidenter i bilarna 

reducerats kraftigt. Bilder har använts som bevisning och den avskräckande effekten hos 

förövare har fungerat. Taxiförarna har i TYA:s undersökning uppger att de känner sig säkrare 

med kamera i bilen. Detta leder till ett annat uppförande från förarens sida och många 

potentiellt våldsamma situationer uteblir. Vi anser även att det i alla bilar med kamera borde 

ges utvidgat tillstånd så att kameran får kopplas samman med larmknappen. Hittills är 

länsstyrelsen restriktiva angående sådant tillstånd. Vi anser vidare att lag om kamera i alla 

taxibilar borde införas och att staten ska gå in och subventionera installationen. I intervjun 

med Johan kan man dra slutsatsen om att hans rehabilitering, utredningskostnader samt hans 

mentala lidande kostat staten en stor summa pengar. Om man tänker ett steg längre och ser på 

vad kostnaden för vad en gärningsman kostar samhället, både som fri individ, som brottsling 

och som lagförd brottsling på en instutition, så kan man konstatera att en lag om kamera och 

kostnaden därav vore att föredra. 

 

Förarna 
Enligt statistiken från TYA och intervjuerna vi gjort, så finns ett stort behov av utbildning 

kring utrustning (kamera, larm och GPS) och bemötande vid hotfulla situationer.  

Vi håller med förarna i att man inte har någon nytta av utrustning som man inte vet hur den 

fungerar. Utbildning i bemötande och hantering av hotfulla situationer är enligt oss en 

ypperlig ide som borde ge stort utslag i det brottsförebyggande arbetet. Statistiken visar att ju 

längre man arbetat som taxiförare desto färre incidenter uppkommer. Här är erfarenhet 

avgörande och att internt låta utbilda nya förare med hjälp av de erfarna borde enligt oss ge 

goda resultat i konflikthantering.  
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Pengar 
Då det under alla tider varit kontant betalning av taxiresor (färdtjänst undantaget) så har på 

senare tid även kontantkortbetalning nu införts. Detta är klart positivt då kontanter är det mest 

attraktiva bytet vid taxirån. Enligt den rapport som Statistiska Centralbyrån utfört för TYA så 

framgår önskemål om att enbart att betala med kontokort, särskilt under kvällar och nätter 

samt information om att växelkassan alltid är liten ska spridas till allmänheten. Det märks 

tydligt att en minskad hantering av kontanter skulle lösa många problem.  

Vi har ett eget förslag till hur man enkelt kan minska kontant betalning under taxiresan. 

Genom att införa ett kreditkort med reserabatter (motsvarande OK/Q8 och Statoils kreditkort) 

som fungerar hos alla taxibolag så skulle en övergång till uteslutande kortbetalning 

förhoppningsvis påskyndas.   

 

Larmknappens placering 
Placering och information kring larmknappen är inte heller tillgodosedd på ett 

tillfredsställande sätt. I TYA-rapporten uppger nästan hälften av förarna att de vill ha ett bättre 

larmsystem och nästan sjuttio procent att de vill ha mer utbildning kring teknisk utrustning. 

Under intervjun med Johan framkom det att han försökt larma under hela rån-förloppet men 

misslyckats då han inte hade tillräcklig kunskap om hur man går tillväga. Detta visar på stora 

brister som lätt kan åtgärdas.  

Vi anser vidare att placeringen av larmknappen borde utvärderas på ett mer aktivt sätt. Under 

10 kort intervjuerna framkom att samtliga förare föredrog att ha larmknappen under 

styrstången. Under ratten är det betydligt svårare att göra ett fellarm och vid en skarp situation 

är det lätt att slinka in med handen utan att gärningsmannen märker det och skicka iväg ett 

larm till SOS.  

 

Vi anser också att information och utbildning om hur knappen fungerar måste förbättras och 

att det borde göras en ingående studie från tex taxiförbundet, på vilken som är det bästa 

placeringen för knappen.  
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Det borde inte finnas flera olika alternativ på var knappen ska vara placerad, eftersom vad 

händer om en taxiförare byter bolag och det bolaget inte har samma typ av placering som det 

tidigare?      
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